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Inleiding
Het eerste inventarisnummer van de voormalige NH-kerk van Epe betreft een verzameling
ingebonden stukken, namelijk een lidmatenlijst, de doop- en trouwinschrijvingen, overzichten
van de inkomsten en aantekeningen over de ontvangst van de kerken- en vicarieëngoederen. Mijn
transcriptie betreft alleen de laatstgenoemde goederen. De lijsten zijn merendeels door ds.
Rutgerus Vittaeus, predikant van Epe, aangelegd of overgeschreven uit andere registers. Deze
Westhofen in Westfalen1 afkomstige dominee werd in 1604 te Epe beroepen, waar hij tot 1625
zijn functie uitoefende. Het was zijn eerste en tevens laatste standplaats. Uit het kerkboek blijkt
dat zijn vrouw en oudste zoon meekwamen, gevolgd in 1617 door zijn inmiddels weduwe
geworden moeder. Het echtpaar kreeg in Epe enkele kinderen.2
Toen Vittaeus arriveerde in Epe was er nog veel onduidelijk. De reformatie op de Oost-Veluwe
was na een troebele periode eind zestiende eeuw weliswaar van start gegaan, maar bijna nergens
had de nieuwe leer diep wortel geschoten. In sommige plaatsen was er nog lang een pastoor die
uiteindelijk wel of niet overging naar de ‘nije leer’.3 Ook was de meerderheid van de bevolking
nog katholiek of zwevende tussen het oude en het nieuwe geloof. Door de strenge eisen die het
Calvinisme aan de kerkgangers stelde, zouden de eerste decennia van de zeventiende eeuw maar
weinigen belijdenis doen. Hun aantal bleef lang ver onder de tien procent.4 Pas in de loop van de
zeventiende eeuw zou het aantal (belijdende) protestanten een meerderheid gaan vormen.
Een probleem voor de nieuwe predikanten was een geregeld inkomen. De kerkmeesters
verzwegen de kerkelijke inkomsten of droegen die niet af. In de eerste twee jaren van de
zeventiende eeuw trachtte de Staten van Veluwe dit op te lossen, onder andere door een
inventarisatie van de geestelijke goederen. Immers hieruit moesten de predikanten worden
betaald.
Een andere probleem betrof de slechte huisvesting. Vaak was het parochiehuis, op de Veluwe
bekend als de weeme, nog bewoond door de pastoor. De predikant moest vaak jaren wachten op
goede huisvesting.
Het aantal klachten en verzoeken om hulp waren dan ook niet van de lucht. Deze waren het
onderwerp van de classisvergaderingen. Men deed dan ook geregeld een beroep op de staten, die
weer probeerde de schout en de lokale (ambts)jonkers te overreden hulp te bieden. De eerste
1 Westhoven is Westhofen in Duitsland, ten noorden van Hanau, ten zuiden van Dortmund. Hij werd 21-3-1599 als
student te Heidelberg ingeschreven.
2 In het doopregister worden genoemd: 1606, Johannes, 1607 Anna, 1610 Maria, 1611 Severinus, 1613 Abraham,
1614 Catharina, 1617 Catharina, 1619 Jodocus. Zijn oudste zoon, Frederickus, zal nog in Duitsland zijn geboren en
gedoopt.
3 Vittaeus volgde Johannes Voskuijl op die problemen had met zijn onderhoud en maar zes jaar predikant in Epe was
om daarna bijna 40 jaar het ambt in Steenwijk uit te oefenen. Vgl.: C. Ravensbergen, Classicale Acta 1573-1620. IX.
Provinciale synode Gelderland. Rijksgeschiedkundige Publicatiën. Kleine serie (Den Haag 2012) 819.
4 Ik berekende dat van de bevolking in 1605 6,5%, in 1638 10,1% en in 1650: 27,8% belijdend lidmaat was. (Bron:
het lidmatenregister).

groep trachtte een middenkoers te varen, terwijl een zeker deel van de adel nog (blijvend)
katholiek was. Geen wonder dat veel predikanten er de brui aan gaven en naar een betere
standplaats vertrokken.
Epe lijkt enigszins een uitzondering te zijn geweest. Allereerst was de belangrijkste persoon van
het kerspel, jonker Gerhard van Dompseler tot de Quickborn, niet alleen overtuigd protestant,
maar zelfs ouderling.5 De schout, Gerhardt ten Holthe, die schoorvoetend protestant was
geworden, woonde niet in het dorp, maar in Vaassen en zijn zoon, die als junior-schout optrad, in
Oene. De aan hen verwante Van Huet’s, eveneens in Epe woonachtig, waren wel weer overtuigd
protestant. Mogelijk dat dit de reden was dat Epe al vroeg een kerkenraad had, ook als was ook
hier het aantal belijdende protestanten gering. Hoe dan ook zal Vittaeus het wat gemakkelijker
hebben gehad als zijn collega’s in Vaassen en Oene.
Vittaeus zou voortvarend te werk gaan om greep op de situatie te krijgen. Hij startte met de
registratie van de lidmaten, noteerde de dopelingen en huwelijken en inventariseerde de
bezittingen van de kerk en de daarin gevestigde vicarieën.6 Dit diende meerdere belangen;
allereerst moest uit de inkomsten een deel van zijn salaris worden betaald. Zo ‘trok’ hij de garven
- recht op een deel van de oogst - en diende een deel van de inwoners hoenders en geiten leveren.
Het tweede doel van de inventarisatie was inzicht krijgen welke inkomsten bedoeld waren voor
het onderhoud van het kerkgebouw, de koster en het schoolhuis. De gedachte daarbij was dat een
onderhouden gebedshuis en de aanwezighgeid van onderwijs de peilers waren voor een goed
godsdienstig leven. Een bekwame koster was daarbij onontbeerlijk. De functionaris was min of
meer de rechterhand van de dominee. Meestal was de koster tevens schoolmeester. In de eerste
jaren na Vittaeus komst werd de functie bekleed door Herman Egberts, die opgevolgd werd door
Johannes Torsius. Deze verzorgde onder andere het onderwijs aan de jongste kinderen van
Vittaeus. Het belang van de (protestante) school in het calviniseringsproces moet niet onderschat
worden. Immers door de kinderen te onderwijzen in de ‘juiste leer’ zette de protestantisering een
flinke stap voorwaarts. Ook de inventarisatie van de inkomsten ten behoeve van de armen was
van belang; ook hierin zou Vittaeus een rol spelen.
Hij verzuimde in al die jaren slechts eenmaal de classisvergaderingen. (In 1617 werd aangetekend
hij zijn ‘vaderland’ bezocht), waarbij hij meestal vergezeld werd door een ouderling. Opvallend is
dat voorafgaande aan zijn benoeming de classisvergaderingen Epe verschillende keren op de
agenda had staan. De reden was meestal de zuiverheid in de leer van de eerste predikanten of hun
huisvesting en inkomen. De komst van Vittaeus bracht daar verandering in. Slechts eenmaal
kwam het dorp nog ter sprake, in 1622, toen Vittaeus de classis overtuigde dat er niet langer in de
kerk school moest worden gehouden, want het stoken maakte (zijn) kerk vuil. Hij boekte succes,
want er kwam een schoolgebouw.
In 1619 werd hij benoemd tot assessor van de classis.7

5 In 1612, 1614, 1617, 1619 zou hij samen met Vittaeus als zodanig de classisvergadering bezoeken.
6 In Epe waren er vijf: St. Catharinavicarie (collator de heren Van Keppel), St. Marievicarie (collator fam. Van
Dompseler), St. Crusisvicarie (collators de schout en de kerkmeesters), St. Anthoniusvicarie (collators de
broederschap en de pastor) en St. Martensvicarie (collators de gilde van St. Marten). Bron: W. Wijnaendts van
Resandt, De vicarieën in Gelderland (z.p. 1943) 53-54.
7 Ravensbergen, Classicale Acta, 821-917.

Het kerkboek en de transcriptie
In mijn ruim 40 jaar onderzoek in archieven heb ik zelden zo’n kriebelig handschrift gezien als in
het kerkboek van Epe. Iemand lijkt er een sport van gemaakt te hebben om zo klein mogelijk
schrijven. Of was het zuinigheid? Maar wie was hij? Aangezien op diverse plekken Vittaeus
getuigt dat hij het desbetreffende register maakte lijkt het om zijn handschrift te handelen.
In mijn transcriptie zijn de door een inventarisator met potlood aangebrachte folionummers
overgenomen. Ook heb ik afkortingen gebruikt die gemakkelijk terug te vinden zijn. De in het
kerkboek gebruikte taal is middelnederlands, echter met een ‘Duitse’ inslag. De taal in de
transcriptie is aangepast, echter daar waar dat mogelijk tot een onjuiste indruk zou leiden is er
letterlijk getranscribeerd. Ook zijn toponiemen deels wel en deels niet vernederlands.
Het zal opvallen dat de betalingen aan de dominee niet alleen in geld werd gedaan, maar dat er
van een levende goederen- en dienstenruil sprake was. Zo werd verrekend met vrachtvervoer,
leverantie van ijzerwerk, levensmiddelen, terwijl de schoolmeester zijn pacht deels betaalde met
het verrekenen van het schoolgeld van de predikantskinderen.
Voor mij als auteur van diverse artikelen over de hopteelt op de Veluwe was het interessant dat
ook hop een ruil- en betaalmiddel was.
Sommige personen kregen in het kerkboek een toevoeging, meestal betrof het een beroep,
waarbij in een enkel geval zich weer een familienaam ontwikkelde. Zo werd Gerrit Jansen (de)
brouwer, later Gerrit Jansen Brouwer; zijn nageslacht woont nog in Epe.
Tot slot: Over Vitteaus en zijn leven in Epe en de ruilhandel zal in Ampt Epe, jaargang 2015, een
artikel verschijnen.
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Register van die landerijen en andere opkomsten van St. Catharinen vicarie tot Eep (1610).
Register van de inkomsten van St. Antonievicarie tot Epe.
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Tekst Kerkboek Epe
Fol. 1 - 78vso: Lidmatenlijst, doop- en trouwinschrijvingen.
N.B.: Niet overgenomen.8

Fol. 79: Voorwaarden verpachting landerijen van de Pastorie en Cruijs vicarie tot Epe.
N.B.: Gemaakt in aanwezigheid van de schout en kerkmeesters (1605).

Voorwaarden (samenvatting)
-zaailand wordt voor de 4e garve9 verpacht.
-de tiend dient bij het huis van de verpachter te worden afgeleverd zoals gebruikelijk.
-de pacht is voor 6 jaar.
Fol. 80: De verpachtte landerijen10 en pachters.
-Een akker op Wolffcamp: Aelbert Derricks
-Een akker inde Laer Enck: Thoenis Wolterss
- Den Kruis Vicarije (land): Gerrit Janss Decemerss
-Gerrit Gerrits (..Muss)11 te Wissel, 4 akkers
-Lubbert Reyners, 2 akkers op Borger Enck
-Berent Woester, 1 akker op Wisseler Enck
-Arndt Berentss, 1 ½ akker in de Luttekencamp te Wissel
-Jan Wichmans, 3 akkers op Borger Enck
-Reyner Willems, drie akkers op Havercamp
-Jacob Everts, een akker op Havercamp
-Henrick Janss, idem
-Arndt Rickxzen, idem 2; gehorende onder Cruijs Vicarije
-Johan Henricx van Vasen, 2 kromackers op de Havercamp
-Cornelis Andriess, 2 akkers op Suijcker Enck
-Roebert Jansen, 1 ½ akker op Suijcker Enck
-Berent Janss op de Eperenck,12 een akker
-Francke Egberts, 1 akker op de Eperenck
-Evert Derricks op de Hardenbrinck, idem
-Egbert Henricks, idem (achter Huetscamp)
-Jan Claerbecke, idem op den Eperenck
-Peter Aelberts, 3 akkers op den Eperenck
-Berent Jochems, 1 akker, den Haesstucken (heeft de pastorie de tiend)
8 Zowel op de website van het Gelders Archief als het Streekarchief zijn de doop- en trouwinschrijvingen te
raadplegen.
9 Garve of gerve: graanschoven. Dus 4e garve: verpacht voor 25% van de opbrengst.
10Voor toponiemen zie: D. Otten, Veldnamen en oude boerderijnamen in de gemeente Epe (Kampen 2002).
11De familienaam Mus komt voor in het doopboek.
12De term ‘op de’ achter een persoon duidt de woonplek aan.

-Jan Schurman, den Wijnacker op den Eperenck
-Derrick Wermeltss, 2 akkers op den Eperenck
-Rotger Meelis, 1 akker op den Eperenck
-Aelit Jansen, 2 akkers op den Eperenck
-Reyner Jacobs, 1 akker op den Eperenck
-Noch Reiner Jacobs, 1 akker op den Eperenck
-Aelbert Dericks, 1 akker op den Eperenck
-Henrick Janss, 1 ½ akker op den Eperenck
-Decemer Aruetss, 1 akker op den Eperenck
-Willem Willemss, 1 akker op den Eperenck
-Evert Smyt, 1 akker en 2 geertkens op den Eperenck
-Jan Decemertss, kerkmeester, 1 akker op den Eperenck
-Wijer Jansen in de Hege, 1 schepel gezaais
-Egbert Henricks, 3 akkers zaailand op de Oender Enck
-Jan Lamberts Horst ingezet die Weme weijden op 8 dld., verhoogd met 1 dld., Berent Jans met ½
dld.. Zijn borgen: Egbert Henricks en Herman Buijtenhuijs.
Op 9-1-1605, in aanwezigheid van Gerrit ten Holthe, schout en gerichtslieden Joachim en Alphert
van Huet, verpacht:
Fol. 81 (1605)
-Herman van Heijden ingezet die Crus Vicarye hoff te Loohuijs 3 dld., 10 stv.
Borgen: Johan Haegedoerne en Roebert Jans.
-Gerrit Dercks Teep ingezet die weide int Broeck, 12 ½ dld. en een vet lam. Opgehoogd 2 ½ dld.
Borgen: Gerrit Jansen en Egbert Henricks
-Het Kempken, Wolter Stevens; 6 dld. Borgen: Jan Hagedorne en Jan ter Hoeven
-Egbert Henricks: die Papen Dellen, 15 dld., opgehoogd 1 dld.
-Arndt Ricksen; 1 ½ mrg. bijlangs het Kercken kempken; 5 dld. 1 oort. Wolter Stevens verhoogt
met 1 oort. Borgen: Jan Lamberts Horst en Hermen Egberts
-Jan Schurman: het hooyland bij Braeckenweyde, 9 dld. Berent Jans verhoogt ½ dld., Roebert
Jans 1 oort, kreeg de slag. Borgen: Gerrit Jans Brouwer en Wolter Stevens
Fol. 83-86:
Verpachting van de garven door Rotgerus Vittaeus, predikant te Epe, 9-10-1605.
In aanwezigheid van Asmus van Munster, onderschout en gerichtslieden Johan Decemers en
Lambert Wichmans.
NB: De tweede verpachting, 1606, staat onder de eerste. (B = borgen)

De verpachting 15-7-1606 in aanwezigheid van Asmus van Munster, onderschout en
gerichtslieden Gerrit van Dompseler en Lambert Wijchmans.
-Francke Egberts ingezet de Pastorie gerven, 38 ½ dld., 3 stv.
B: Berent Giesbertss en Jan Schurman.
1606: Idem.(met den grove tiend)
B: Lambert en Gerrit Tijssen.

-Cornelis Jans en Jan Lamberts Horst, de gerven13 van de Cruys Vicarie uit 13 akkers, 10 dld.
B: Gerrit Berents en Gerrit Jansen brouwer.
1606: Jan Schurman.
B: Lambert Wichmans en Hermen Egberts.
-Berent Janss Kremer den tienden van de Pastorie, 12 dld. Aelbert Derricks verhoogd, idem
Berent Kremer.
B: Evert Lubberts en Peter Henrickss.
Fol. 87 - 99a
Inkomsten uit de diverse bezittingen, met betalingen over de periode 1604-1616.
NB: De betaalde jaren -die soms verspreid op diverse folio's stonden- worden vermeld, evenals bijzonderheden. De
betalingen werden deels in natura gedaan, zoals met hop, haver, rogge, hamels, enz.

1. Tot Deventer: Cornelis Mensingk, uit een huis op der Engestraten, jrl. erfrente 6 ggld.,
1604-1611.
2. Johan Henrickss Wobben, een huis en hof, 1 dld., 1604-1610.
3. Henrick Schoer, 1604-1610.
4. Griete Woester, 1604-1610. (betaalde eenmaal met een vette gans)
5. Gerriet Jansen Desemer, 1604-1615 (o.a. verrekend met geleverde waar)
6. Marie Wichers, voor een hofje, 1604-1610
7. Johan Gerres, voor een huis en hof in Schaveren, 1604-1611
8. Berent Wuester Henrickss, 1604-1613 (verrekend o.a. geleverde turf en heide)
9. Henrick Henrickss te Wissel, 1604-1611 (Jan Roloffs betaalde enkele jaren)
10. Jan Daems, 1604-1610
11. Henrick Daemss, 1604-1610
12. Fenne Bengers, 1604-1610
13. Martin Werners, 1605-1610 (broer heet Jacob)
14. Egbert Henrickss Krakeel, erfpacht (o.a. uit Herman van Meckerens goed), 1605-1610

13Men kon verpachten tegen een deel van de oogst, bijvoorbeeld iedere derde of vierde garve viel de verpachter toe.

15. Robert Jansen, 1606-1612 (deels betaald door Gerrit Berernts en Henrick Everts, idem
eenmaal verrekend met 100 pond hop)
16. Wolter Stevens, 1605-1610 (o.a. verrekend met bier en wijn, eenmaal betaalden Henrick
Berents en Berent Gisberts)
17. Gerrit Dercksen Teep, 1604-1610 (o.a. leverde hij geregeld vaten goed bier en 'droeffs' =
ws. dun bier)
18. Robert Jans, 1609-1611
19. Wolter Stevens, 1608-1610 (Henrick Gerrits en Berent Gisberts betaalden eenmaal voor
hem)
20. Berent Jansen Kremer, 1608-1610 (leverde eenmaal een kinderhemd)
21. Franck Egberts, 1604-1610, o.a. van de Papendell en holt.(Kocht tweemaal hop van de
predikant)
22. Berent Jansen Kremer off Willem Pannekoeck, o.a. van de Pastorietiend, 1605-1607; zie
20.
23. Joachim van Hoet, 1604-1611 (o.a. kwam zijn meid betalen, in 1613 betaalde hij iets voor
de predikant aan Toniss Werners te Tongeren)
24. Henrick Gerries, 1604-1609 (> Gerriet Henricks, o.a. van smalle tiend, 1609-1610)
25. Gosen Schmit, 1604-1611.(Cent Melchiors bet. 1607-1608, 1611: Lubbert Smit)
26. Lambert Berentsen, 1604-1610
27. Henrick Jansen Bate(man), 1609-1610
28. Gherrit Henricks, tiend vanwege Derck van Graess, 1607-1611
29. Aelbert Derricks, voor de akker op Wolffscamp, 1605-1613
30. Alfert van Hoet (doorgehaald)
31. Gerriet Jansen Brouwer, vicariengoed, 1604-1613 (bet. o.a. met geleverd bier)
32. Peter Aelbertssen, 1604-1610
33. Lubbert Reyners of smit, 1604-1610
34. Dress Schurman, huis, 1604-1612

35. Reiner Gerissen, 1604-1610
36. Cornelis Jansen, 1604-1611, van Vicariengarven.
37. Tonies Spaen, 1604-1613 (1614: Lucas Jansen)
38. Tonies Daems (Pauls Tonissen wegens hem bet.) Betaald: Roloff Tonissen als momber
van Pauls Tonissen kinderen, 1604-1605.
39. Lambert Horst, 1604-1609
40. Johan Schuerman (alleen de naam vermeld)
41. Cornelis Andreessen (zijn zoon:1604)
42. Derick van Dompseler te Heerde, 1604
43. Andress Kremer, tienden, 1604-1605
44. Kloppenbergs sohn, 1605
45. Johan Decemer, kerkmeester, 1605-1606 (o.a. verrekend met hop)
46. Gerriet van Domseler, 1604-1611 (betaalde o.a. voor zijn vicarie)
47. Lambert Wichmans, 1604-1608
48. Herman Butenhuss, St. Martinsvicarie, 1604-1611 (1605: Gertgen Beeldenschnider, 1606:
Aert Daems, 1609/10: Gerrit Jansen smit of schnider)
49. Wermelt Henricksen, 1604-1610
50. Johan Schurman, vicariengarven, 1604-1611
51. Willem Gerries, 1605-1610
52. Johan Hagedorn, van Vromiss, 1605-1610
53. Willem Willems erfg., uit Gerrit Smitshuis, 1604-1613
54. Herman op den Hardenbrinck, 1604-1610 (1610: Lubbert Henrickss)
55. Lubbert Aerts te Oene, 1605-1609
56. Willem Desemer, kerkmeester, voor holt, 1604-1610
57. Lambert Tiesen, mole(naa)r, voor pastoriegarven, 1606

58. Wier Jansen, 1607-1611 (Rick te Schafferen bet. tweemaal)
59. Herman van Heyden, van Cruzzvicarie hof, 3 jaar pacht, 1605-1607
60. Evert Smit, 1608 (bet. aan Aert Jansen te Suick, buurmeester, en Gerrit Jansen Brouwer.
Ook leverde hij ijzerwerk o.a. voor een hek)
61. Reiner Jacobs Zeele opden Ham, van een akker, 1610

Fol. 98
Diverse betalingen aan en door derden.
NB: In 1610 beloofden de jonkers, schout en geërfden, voor tijnsgeld, de predikant jaarlijks 25 Keizer gld. via de
schout te betalen. In periode 1610-1615 ontvangen door de predikant.

Fol. 98vso
Joachim van Hoet, kerkmeester, beloofde namens de kerk op 31-1-1610 de predikant jaarlijks
28,5 Keizer gld. te betalen. (werd o.a. verrekend met de onkosten voor het bezoek aan de
classisvergaderingen).
Fol. 99: Index op voorgaande folio’s.
Fol. 99 vso en 99a: betalingen o.a. wegens bezoek aan de classisvergaderingen.
Fol. 100 e.v.
Verpachtingen 20-9-1610.
‘Register der hoegen en leege landen gehoerende tot der Pastorie end Creutz Vicarie tot Eep
alsmede de smalle tiend van de pastorie.’
Fol. 101:
‘Die somma aller ackeren, soe kleinen als groeten, is 65 ½ soviel der Pastorien ackeren aengaet
sint under denselven vier am Preeckberg gelegen deren twe Suidoestwart schieten op het groene
wegsken van Heidenshoff lopende na die Veente en twe eindigen westwart op den Vemder off
Noerdler Voerweg, int midden schieten sie an malkanderen unt sint also twe ackers opgaende.
Uth diesen vier ackeren geeft pastoer in der tit den thienden an den heer van Keppel. Die anderen
alle gehoerende tot de Pastoerie sint tientvrij.
Angaende der Creutzvicarie ackeren geven die selve den tienden unt sint deren im kamp to
Lohusen - 5, op dem Havercamp - 4, op Dickhuijserenck - 1, op Borger Enck - 1, op Eeperenck
am Preekberg -1’.
Eeper Enck - 23
1. Een akker tussen St. Anthoniss noordwaarts (N) en Gerrit van Dompseler zuidwaarts (Z),
schiet zuidoostwaarts op de Voerweij bij Lambert Wichmans veente. Noordwest op de Vemdbder
voerweg (helt den tienden), heeft gepacht: Jan Jacobs Klaerbeck.

2. Een akker aan twee geertkens tussen de Kosterienacker. N+Z langs de Creutzvicarie akker
(helt den tienden), heeft gepacht: Jan Jacobs Klaerbeck.
3. Een Vicarien akker, naast genoemde geertkens, schiet O. ten eind aan Franck Egberts land, W.
op de voerweg (geeft tiend), heeft gepacht: Jan Jacobs Klaerbeck.
4. Een akker naast genoemde Vicarien acker gelegen (geeft tiend), heeft gepacht Hendrick
Janssen int Oesterick ( nu Steven Goerts van petri 1622 tot 1628)
5. Een akker ten einde gemelde (= vorige), schietende O. op het groene wegsken van
Heijdenshoff naar de Veente lopende (geeft tiend), heeft gepacht Decemer Arents off schele
Decemer (nu: Lambert Berents)
6. Een akker schietende W. op het Preeckberghsken tot aan de Vembder Voerweg; daarop vanaf
het zuiden dwars schieten verscheidene akkers (geeft tiend), heeft gepacht Berent Jansen off
Kremer.
7. Een akker teneinde vorige schietende O. op het voornoemde groene wegsken (geeft tiend),
heeft gepacht Willem Willems off Griff Willems.
8. Een akker langs Catharinen Vicarie aan het noorden, eindigende O. aan de Voerweg en W.
dwars schietende op een Pastorie akkertje langs den graven om Heidenshoff gelegen; heeft een
tijdlang woest gelegen (helft tiend), heeft gepacht Peter Aelberts.
9. Een akker nevens vorige aan de zuidzijde eindigende, O. en W. als vorige (helt tiend), heeft
gepacht Franck Egberts.
10. Een akker langs de graven achter Hoets (=Huet) hoff eindigend zuidwaarts op de Voerweg, N.
op naastgelegen akker (helt tiend), heeft gepacht Egbert Hendricks off Krakeel.
11. Een akker nevens deze aan de oostzijde eindigende, Z. + N als vorige (helft tiend), heeft
gepacht Peter Aelberts.
12. Twee akkers achter Peter Aelberts hoff langs Willem Jacobs off Kremers grave aan de
westzijde, eindigende zuiden op de Oeseinker (Oostenker) Voerweg, noorden dwars op Willems
vorige akker (helft tiend), heeft gepacht Franck Egberts.
13. Een akker nevens vorige heeft Juffrouw van Middachten aan de oostzijde eindigend, Z+N als
vorige (helft tiend), heeft gepacht Hendrick Jansen int Oesterick.
14. Een akker schietende op de voerweg van Gerrit Hoets huys naar de Veente lopende, O. dwars
op deze akker, schietende van het zuiden Jan Decemers langs de voerweg en Albert Dercks met
hem, N. Juffr. Van Middachten en de ….; heeft een tijd lang woest gelegen, is omtrent acht treden
breed …, nu verpacht aan Evert Smit.
15. Een akker tussen Gerrit Jansen Schnider aan de oostzijde en Juffr. Van Middachten aan de
westzijde, Z. op de Dickhuijser Voerweg, N. op de voerweg aan ………. Hoecken (helft tiend),

heeft gepacht Jan Schurman, voor 2 ggld. jaarlijks op St. Martini te betalen.
16. Een gheertakkertje tussen Jacob Hoekels oostwaarts en St. Catharina Vicarie westwaarts
schiet Z. op de voerweg, N. op de graven aan Lambert Wichmans veente (helft tiend), heeft
gepacht Derrick Wermels int Oesterick.
17. Een akker tussen St. Catharinen Vicarie oostwaarts en Willem Willems te Vembde
westwaarts, schietende N. op Lambert Wichmans graven, Z. over de Veemer voerweg op de
Hammer voerweg (helt tiend), heeft gepacht Derrick Wermels int Oesterick.
18. Een akker tussen Jan Jonck tot Harderwijk oostwaarts en Hendrick Jansen off Baten
westwaarts, schiet Z. dwars op St. Anthionis over langs Scholtengoed, liggende N. op de Hammer
voerweg tegen vorige akker (helt tiend), heeft gepacht Aert Rixen int Oesterick.
19. Een akker tussen Jan ten Hove oostwaarts en Gerrit Derricks off Vlenhaer westwaarts
eindigende Z + N als vorige (helft tiend), heeft gepacht Hendrick Jansen Maess int Oesterick.
20. Twee akkers bij elkaar aan het Vossenbergsken tussen Juffr. Van Middachten zuidwaarts en
Mariss Greven te Elburg noordwaarts, schietende O. op de voerweg langs de Averbuiser kamp,
W. dwars op zalige Gerrit van Mekerens timmermans land (helt tiend), heeft gepacht Reyner
Jacobs off Zeele op den Ham.
21. Een akker achter Albert Derricksen hoff tussen Herman van Heiden aan de noordzijde en
zuidwaarts, schiet O. op de graven (helt tiend), heeft gepacht Albert Decemers off hoefsmit.
Dickhuyser Enck
22. Een akker tussen Gerrit Stevens aan de oostzijde en Jacob Toenis op de Horst aan de
westzijde, schietende Z. op de Hogenweg en N. op de straat, waar ook veel holtgewas staat, heeft
gepacht Martin Wermers.
Suijcker Enck
23. Twee akkers; een tussen Wermelt Bengert oost en west, Z. op de voerweg na Bengererve, N.
op de Kleppert (helt tiend). De andere ligt twee akkers overgeslagen tussen Cornelis van Sueck
westwaarts en Derrick van Embs weduwe oostwaarts eindigende als vorige (holdende tiend),
heeft gepacht Wemme zalige Marten Mollers weduwe.
24. Twee akkers tussen Derrick van Embs weduwe oostwaarts en Wolfker Haerts (= ws. Wolff
van Haersolthe) van Hattem westwaarts, schietende Z. dwars op Hermen Egberts Buitenhuiss
land, N. over de Suicker voerweg op de voerweg naar Bengers erve of naar Oene lopende (holden
tiend), heeft gepacht Cornelis Andreessen te Sueck.
Haverckamp
25. Twee akkers oost en zuid aan de Hoge Weide grenzende die Juffr. Van Middachten
toebehoord, W. logt daarbenevens Robbert Jansen in het dorp gehorende deels tot Creutz Vicarie,

heeft gepacht Aert Rixen int Oesterick.
26. Twee vicarien akkers tussen tussen Gerrit t Eeps hoff aan de noordzijde (holtgewas) en St.
Anthonisland aan de zuidzijde, O. schietende ze dwars op Jan Joncks land (geven tienden), W.
hebben ze Geertkens einde, heeft gepacht Jan Hendricks van Vassen in de Oesterick.
NB: Het holtgewas gehoort mij (Vittaeus)
27. Twee akkers tussen L.(ieve) Vrouwen vicarie W. en eindigen daarop verscheidene akkers
oostwaarts, deze ene schiet N. op Cornelis Jansen Witteveen akker, de andere voor genoemde
Cornelis akker over op St. Anthonis land (holden tiend), heeft gepacht Jacob Everts off Lamme
Jacob int Oesterick.
28. Drie akkers tussen gemelde L.V. vicarie aan het oosten en westen, heeft gepacht Reyner
Willems wever int Oesterick.
29. Een akker in Marie Wichers kamp (holden tienden) achter haar huis langs Robbert Jansen
grave aan de westzijde eindigend, Z tegen de graven of de hegge tussen Robert Jansen
voornoemd en Gerrit Berents en W. aan (niet ingevuld), heeft gepacht Marie Wichers.
Borger Enck
30. Drie akkers achter het Pastoersbuschken tussen het kerkenland oost en west eindigend, Z. op
de graven aan Aert Niemeijers kamp, N. op het Pastoersbusken dat daartoe gehoord (holden
tiend), heeft gepacht Jan Wichmans off Lummen in Echterhoeck.
31. Twee akkers tussen Annen Bessels oost en het kerkenland (…..; onleesbaar stukje), W.,
schietende N. op het Fleervelt, Z. op de Hoogenwey, heeft gepacht Gerrit Gerritsen off Nuis te
Wissel.
32. Een akker tussen Annen Bessels oost en Gerrit Gerritsen west, eindigt als vorige (holden
tiend), heeft gepacht Gerrit Gerritsen off Nuis te Wissel.
33. Twee hoekjes achter op de Borger Enck tussen Anna Bessels oost en Albert Derricks of
Hoefsmit west, schietende Z. op de graven aan Anna Bessels kamp, N. aan Wermelt Hendricks
akker. Deze akkers een aan de oostzijde gehoord tot Creutz vicarie en geeft tienden, heeft gepacht
Lubbert Reyners off Smit.
Wissler Enck
34. Een smal lang akkertje tussen Anna Maess oost en het groene wegsken west, schietende Z ten
einde op Berent Woesters akker, N. op het kerkenland (holt tiend), heeft gepacht Henrick
Wermels te Wissel.
35. Een klein akker tussen de voerweg aan de noordzijde en hier W. op graven wey langs het
Pastoerieackertje, eindigend O. met de eiken struiken, het halve akkertje op de heide eindigend Z.
tegen de buss daar N. liggende (half tiend), heeft gepacht Berent Woester te Wissel.

Lutteken Kamp
36. Anderhalve akker, dat ene omtrent 3 spint gezaais ligt tussen Herman Andreessen op de
westzijde . (rest nauwelijks te lezen), .. het zelfde eindigt N. op de hegge, Z. tegen het boseinde
(holt tiend), heeft gepacht Aert Berents op die Woeste.
Embser Enck
37. Een akker schietende oostwaarts op de Leuwenweg, W. aan het land welk Aert Woesters
wives moye te Hattem wonende toekomt, N. Daem Willems, heeft gepacht Rick Willems te
Schafferen.(holt tiend)
Wolveskamp
38. Een akker tussen St. Catharinen vicarie akker en Joechum van Hoets land; heb ik aan mij
gehouden (is tiendvrij).
Vicarien kamp te Lohuijsen
39. Vijf akkers bij elkaar, hebbende aan de westzijde een akker tot L. Vrouwenvicarie gehorende
(geven tiend), heeft gepacht Roloff Pelen en Hendrick Gerrits (Wlick).
Laer Enck
40. Vier akkers in een kamp tussen Gerrit ’t Eep noord en Jan Lambers Horst in het …. Zuid, O.
gemeen Hendrik…, W. Joachim van Hoet (holden tienden), heeft gepacht Jacob Werners te
Lohuijsen.
41. Een akker in de Haesse hoecken, waaruit de pastorie de tienden heeft zonder ander meer
garven, ligt tussen Marie Wolters an de west- en noordzijde en Jacob Werners stiefkinderen ten
oosten. Is die derde akker voor de hegge an de westzijde, gebruikt Jacob Werners te Lohuijsen.
42. Een akker langs Toniss Wolters huis en land aan de zuidzijde schietende O. dwars op vaandrig
Gerriss aan het kerkhovenland (holdende de tiende), heeft gepacht Tonis Wolters te Lohuijsen.
43. Een lang smal akkertje tussen de kerk noorwaarts en Tonis Wolters zuidwaarts, eindigt O. op
het Heetvelt, W. op Henders Gerris van Arler (helt den tiend), heeft gepacht Jan Schurman. Het
ligt ook op deze enk langs Beelssniders kamp aan de noordzijde een deel holtgewas tot de
pastorie gehorende geheten de Loeseboeskens waar de pastoor indertijd heeft den keersiede te
maehen en het holt genieten.
Oener Enck
44. Drie akkers, de een tussen de voerweg langs de Leegen Dicklandt kamp zuidwaarts en drie
akkers die Lubbert Aers in pacht heeft van Gerrit Esskens mombergoet, N. schietende … op de
voerweg, W. op de Hogen wey…….
De ander tussen vurss. ackeren...hierop schietende anden Z., N. St. Jorriensacker (deels

onleesbaar)..Gerrit Rotgers...
De derde tussen wey langs den Oosteroener….Steven Gerriss W...ende Gerrit Gisbertss Z. (deels
onleesbaar) heeft gepacht Lubbert Aerts te Oene.
45. Item Derrick Henrickse verpacht het halve kampje voor de Weem.
46. Item Egbert Hendricks twee akkers in de Weemkamp langs Suysen grielen.
Volgen leege landen in het Eperbroek gelegen als ook Crutz vicarienhoff te Lohuizen en Pastorie
veenweide.
47. Een morgen tussen Jochem van Hoet aan de zuid- en noordzijde, eindigend O. tegen Jan
Luloffs hoff op de Grote Wetering, W. aan de Nieuwe Wetering. Deze morgen heeft Wolter
Stevens ingezet voor 1/2 daalder, Jan Schuman verhoogt 1 dld. Cornelis Andreesen met 1/2 dld.
en daarmee de slag.
Borgen: Gerriet Jansen snider en Lambert Tiessen.
48. Twee morgen bij Vrouwen vicarie eindigend O. aan de Grote Wetering, W. aan de Kleine
Wetering, N. ligt de schout met Alfert van Hoet, Z. Jan Hagendorn. Dit heeft Robert Jansen
ingezet voor 5 dld., Lambert Jansen Hagedorn verhoogt 2 dld., Robbert met 1/2 dld. en daarmee
de slag.
Borgen: Willem Pannekock en L.J. Hagedorn.
49. Eén en een half morgen hooiland ten eindens de Pastoersdelle O. eindigend, W. aan de Kleine
Wetering, heeft Wolter Stevens ingezet voor 4 dld., Jan van Vasen verhoogt met 2 oortjes, Wolter
te Vens 1 oortje, Jan van Vasen 2 oortjes, Hendrick Gerrits van Vasen 1 oortje en daarmee de
slag.(5 dld., 1 oortje) Borgen: Roloff Pele en Robbert Jansen.
50. Vier morgen aan een weide welke O. eindigt aan de Kleine Wetering, W. aan de Nieuwe
Wetering, ligt Z. tussen Gerrit Willems te Suick met zijnen, N. bij de schout cum suis. Deze heeft
Cornelis Andreessen van Suick ingezet voor 10 dld., Gerrit t’ Eep verhoogt 2 dld., Steven Jans te
Suick 1 oortje, Gerrit t’Eep 2 oortjes, Robbert Jansen voor Steven Janssen 1 oortje en daarmee de
slag. (Steven Jans van Drecht 13 dld.) Borgen: Wolter Stevens en Gerrit t’Eep
51. Twee en een halve morgen hooiland gnt. De Pastoersdell eindigend oost aan de Grote
Wetering, W. aan Pastoerskempken voorgenoemd 2 ½ morgen ligt N. de schout, zuiden Jan
Hagedorn, heeft Franck Egberts ingezet voor 10 dld., verhoogt met 2 dld. en daarmee de slag.
Borgen: Wermelt Hendricks en Jan Dibben.
Folio 103: Verpachtingen 20-9-1610.
Hendrick Janssen int dorp heeft de Cruytzvicarien hof bij zijn goed of hof te Lohuizen in de
oostzijde gelegen voor 3 dld. en 10 stv. ingezet. Berent Jansen met 1 Keizer gld. verhoogt en de
slag. (Henrick Jansen pacht het toch, voor 4 1/2 dld.) Borgen: Jochem van Hoet en Robert Jansen.
Smalle tiend te Epe: Lubbert Schmitt.(7 dld., 11 stv.)
Borgen: Wichman Dorre en Gerrit t'Eep.

Wermelt Hendricksen zet in op de Pastoerie veenweide gelegen tussen Berent Ghysberts aan de
oostzijde, het gemeene veld aan de zuid- en westzijde. Wichman Dibbe verhoogt en heeft de
slag.(12 dld., 20 stv.) Borgen: Lubbert Schmitt en Gerrit Jansen schnider.
Geschied voor Gerriet ten Holte, schout van Epe en gerichtslieden Jochim en Alfert van Hoet.
Folio’s 104-105: blanco

Folio 106: Verkoop van drie percelen eikenholt, om af te houwen mei 1611.
(Voorwaarden niet overgenomen)

Perceel 1: Bij Griete Woesters huis en te Schaveren.
Perceel 2: Op de Borcher enck genaamd Pastoersbuijsken, und eins in de acker op de Suijcker
enck aen de Hoegen weijde op de Havercamp.
Perceel 3: Aan de Weemekamp en bij de Haesekueckene en te eindens twee akkers op de
Eperenck, schietende op de weeme. De predikant mag het afval van de riezen om de Weemekamp
zelf houden.
Perceel 1: Ingezet door Franck van Hueckelom voor 24 dld.; heeft de slag.
Borgen: Henrick Willems, Egbert Pyckeren.
Perceel 2: Henrick Gerrits voor 15 dld.
Borgen: Jan Schurman, Wyllem Pannekoeck.
Perceel 3: Gerrit Berents voor 22 dld.
Borgen: Jan Lamberts Horst, Jan Aelbertsen.
Geschied voor Gerriet ten Holte, schout van Epe en gerichtslieden Alfert van Hoet en Herman
van Heijden, 27-11-1610.
Folio 107: Handtekeningen gerichtslieden en merken van de kopers.
In de kantlijn enkele verpachtingen:
Anno 16 (=1616): Aert Schmit..end Dickhuijser enck een akker 11 gld.
Anno 17 (=1617): Jacob Jansen, Aart Vessens ...achter Peter Alberts achter Predicksbergsken van
Cruisvicarie heft in Marie Wichers kamp end t eindens een akker op Havercamp, alles 11 K. gld.
Anno 16 (=1616) Jacob Jansen ant Witteveens kamp voor 4 gld., 2 vim rijzen en ¼ … buyten
mijn vader.
Anno 17 (=1617): Gerrit Hendricks an Cruijsvicarie camp te Lohuizen 15 ½ dld., een vim rijzen,
item noch een parceel op Havercamp en is verkoft aan Gerrit Berents voor 19 gld.
Folio 108-119: Jaarlijks onderhoud van de predikant te Epe, anno 1611.
NB: Achter elke inschrijving betalingen over meerdere jaren (1611-1616); niet overgenomen.

1. Joachim van Hoet: jaarlijks 5 .., 3 kapuijnen, 2 tiendhoenders, een tweejarige hamel voor
de tienden..Ghoert Hoeckels.

2. Hendrick Gerritss en zoon Derrick, 2 hoenders, 1 paar kapuijnen..., 6 dld.en van den
gaerden 2 1/5 K. gld.
3. Johan van Hoekel van Hendrick Hendricks Klaess, 1 pond, 1 kapuijn.
4. Vincent Melchiors van Johan Schmit, 1 pond van Hendrick Hendricks Klaess 1 kapuijn en
het andere jaar een tiendhoen.
5. Lambert Berents vanwege Hendrick Sijben 1 pond, een kapuijn.
6. Egbert Hendricks Krackeel van wegen Herman van Meeckeren, 4 pond, 3 kapuijnen.
7. Willem Willems off Graaff Willem wegens Gerrit Schmit, 2 Arnhemse gld., 8 olde Ph.
Stv. voor de gld., 1 paar kapuijnen.
8. Gerrit Derricksen Plackmeijer van Drees Schurmans goet geweest sijnde Hendrick Maess,
2 pond, 1 paar kapuijn.
9. Gerrit Hendricksen Schnider vanwegen Derrick van Graess, 2 pond en een kanne wijn,
een paar kapuijnen.
10. Albert Derricks van wegen Jan Jacobs, 1 Rudolps postulaat gld., een paar kapuijnen.
11. Alfert van Hoet van wegen Hendrick Witte, een tweejarige hamel voor de tienden.
12. Gerrit Jansen brouwer van wegen Jaersken Kuipers, 2 pond uit zijn huis dat hij van Peter
Alberts gekocht heeft dat eertijds Sebijss gehad heeft.
13. Gerrit t'Eep rietpapen maetken, 2 pond en twee paar kapuijnen, met grove en smalle tiend
op het maetken, met ook uit Jan Schuijrmans huis.(Betaalde geregeld met tonnen bier).
14. Lubbert Reiners off Schmitt van wegen Gerrit Schurmans, 1 olde schild, 2 kan wijn, van
wegen Hendrick Maess, 2 pond, een paar kapuijnen. Is van gepachte smallen tiend 7 dld.,
11 stv., 1 oortje.
15. Wermel Hendricksen van Peter Maess, 2 pond, een paar kapuijnen.
16. Hendrick Janssen off Bate van wegen ...Randekers erff, 1 pond, een paar kapuijnen, van
Cruijsvicarie hoff 4 ½ dld.
17. Franck Egberts en Hille Pelen, 2 pond, en van hooiland 6 dld.(bet. geregeld met Bremer
bier).
18. Reijner Goerts Buler off Seger Gossens vanwegen Hendrick Buldert, 2 pond, een paar
kapuijnen, van de hoff de halve hop (van 12 kuilen) en een kan wijn.
19. Cornelis Jansen c.s. Vanwegen Hendrick Pastoers 2 Ph. Dld. En een paar kapuijnen. (Jan
Corneliss en Gerrit Hendricks betaalden, later de laatste alleen).
20. Thonis Spaen en Luijkens Jansen vanwegen Wolter Luijkens te Westendorp, 1 Ph. Gld.
21. Johan Lamberts Horst vanwegen Johan Egbertss, 1 pond, een paar kapuijnen, vanwegen
Hille Klaes hoff een herenpond, een kapuijn.
22. Die van Wessingen, 3 mud rogge, 3 mud gerst.
23. Cornelis Melsinck tot Deventer uit een huis op der Engstraten, jrl. 6 ggld.
24. Johan HendrcikWobben uit zijn huis tegen Jan Schurmans akker, 1 dld., en de
tienden.(o.a. met hop betaald).
25. Lubbert Hendricks uit zijn huis tegen Gerrit t'Eep akker 1 dld., en de tienden.
26. Griete Woesten van huis, brouhuis en hoff, 1 dld., 2 paar hoenders en een vette ham voor
de smalle tiend.(In 1615 betaald door Gerrit Jansen, o.a. met bier).
27. Gherriet jansen Decemer te Lohuizen, 1 ggld. losbare rente.(o.a. betaald met een ton bier
uit Eburg).
28. Maria Wichers van een akker in Haverkamp langs Robert Jansen graven te pacht 1 K. gld.
29. Johan Gerries van een hofstede en een kamp te Schaveren, 1 dld., 2 hoenders.
30. Berent Hendricks Woester, 22 stv.
31. Johan Rholoffs en Hendrick Hendricksen te Wissel vander Borg dat Jan W.., 1 mud rogge

(betaalden met heide).
32. Jan Daems vanwegen zijn landheren Rijtfelt goed te Vembde, 1 mud rogge.
33. Hendrick Daems vanwegen jonker Isendorns zijn landheer, 1 mud rogge.
34. Fenne Bengers te Westendorp uit een kamp, 1 mud rogge. (1617: Decemer Egbert Everts
bet.).
35. Martin Werners te Dijkhuizen, een vicarie akker op Vembderenk voor 3 schepel zaad.
36. Johan Schurman de Winacker, 2 ggld.
37. Robert Janssen, van hooiland, 7 dld. (Willem Pannekoeck betaalde mee).
38. Willem Decemer vanwegen Cruijsvivarie, 45 stv., losbare rente.(o.a. Betaald met 50
hopstaken).
39. Rick Willems te Schaveren, een akker op Embserenck, 40 stv.
40. Lubbert Aerts te Oosteroen, van 3 gepachte akkers te Oene.
41. Reiner Jacobs Peele, een akker, 1 ggld. (bet. o.a. met 50 gepelde hoppenstaken).
42. Lambert Wichmans wegens het derdedeel van St. Catharinenvicarie.(o.a. Betaalde
Evertchen N.N.
43. Gerrit van Dompseler vanwege het derdendeel van L. Vrouwenvicarie, jrl. 10 K.
gld..(1616: bet. Gerrit Tijssen).
44. De olderman en gildemeester van St. Antonie vicarie derdendeel, jrl. 9 K. gld.
45. De olderman van St. Martini vicarie derdendeel. (bet. o.a. Gerrit Jacobs Brouwer met 2
ton bier)
46. De principalen van de Vromis derdendeel.(bet. Willem Gerrits en Aert Jansen wegens
Hagedorn)
47. Cornelis Andreessen van gepacht hooiland int Broeck, 2 dld.
48. Hendrick Gerritsvan Vesen, gepacht broekland, jrl. 5 dld., 1 stv.
49. Steven Jansen van Drecht te Zuuk, van gepacht broekland, 13 dld.
50. Wichman Dibbe van die Veenweij, 9 ½ K. gld.(zijn kind betaald)
51. Gerrit Jansen Schnider van vorige weijde, 9 ½ K. gld.
Fol. 118: diverse aantekeningen:
-C.M. Hein en Truytgen Derrix: diverse betalingen.
-Ds. Hermanno, predikant tot Vaassen geleend 8-3-1613: 16 K. gld., afgelost 18-7-1615.
-Ds. Jacob Martins geleend in juni 1615: een halve rozenobel.
-Door Gerrit Teep voor mij afgedaan.
-Aan Gerrit Berents verkocht holt uit twee akkers op de Havercamp.
-Aan Gerrit Jansen Decemers te Lohuizen verkocht het eikenhout van St. Catharinenvicarie.
-Aan Helmich Tops zoon te Elburg verkocht een koe, 25-2-1616.
-Lambert Jansen Hagedorn vanwege Vromis dat Aert Jansen placht te hebben, geeft mij jrl. 2
ggld., 29-11-1616 betaald.
-Johan Velthuis, predikant tot Vorchten, geleend juli 1617 36 K. gld., bet. 1618.
-1622: Met Jacob Jansen alles afgerekend.
Fol. 119: Idem.
-Jelis Wever verkocht een..., 1617.
-Lambert Berents geleend 15 K. gld, 14-6-1617.
-Evert Smit verkocht het eikenholt staande op een akker in Dijkhuizen.
-Gerrit Derxcen te Elburg verkocht twee koeien, voor 22 dld.

-Aan Jacob Jansen opden Ham verkocht zeker holt staande op de Vossenberch en
Preekberchsken.
-Lubbert Kerckhof verkocht het halve deel van de Pastoorsdel voor het jaar 1617.
-Maes Aerts te Lohuizen heeft mij gebracht....?
NB: Werd verrekend 1617, o.a. door hem de pachtopbrengst van Gerrit Jansen Dismers
(Decemers) toe te delen.
-Jochim van Huet van die 18 K. gld; deels verrekend met de kosten van de classisvergadering.
---Op fol. 119Vso: een zegel aangebracht. Wapen: drie dwarsbalken.
Folio 120:Voorwaarden verpachting hoge en lage landerijen van de pastorie en Cruytzvicarie,
alsmede de smalle tiend van de pastorie; door predikant, schout en kerkmeesters, 1-11-1616.
Folio 121 e.v.: inschrijvingen van de verpachtingen.
NB: Met latere wijzigingen of nieuwe verpachtingen; dat is onduidelijk.

Cruijs Vicarien kamp te Lohuizen: Maes Aertsen
-nu Lambert Brouwer
Vier akkers in een kamp op Lohuizen: Jacob Werners
-Willem Berents nam dit over.
Een akker in de Haese keucken tussen Marie Wolters en Jacob Werners stiefkinderen: Jacob
Werners.
Een akker langs zal. Tonnis Wolters huis aan de noordzijde: Lubbert Reijners.
-Nu Evert Goertsen bij het heckje in Lohuis.
Een akker tussen kerkenland en zal. Tonis Wolters zuidwaarts: Jan Jacobs Claerbeeck.
-Nu Willem Willemsen.
Nog een akker en twee geerkens naast de kosterij akker aan de noordzijde: Jan Jacobs
Claerbeeck.
-Nu Willem Willemsen.
Nog een vicarieakker naast de geerkens: Jan Jacobs Claerbeeck.
-Nu ? (ws. Willem Berents)
Nog een akker naast gemelde vicarieakker: Henrick Jansz.
-Nu Lambert Cornelsisen Brouwer.
Nog een akker aan het einde van gemelde akker, schietende oostwaarts op een groenweggetje:
Lambert Berents.
-Nu: Willem Willemsen.
Nog een akker schietende westwaarts op het preekbergje: ….
-Nu Lubbert Aertsen opden Ham

-Nu de weduwe van Derck Warners en haar zoon Evert.
Nog een akker schietende teneindens de vorige: Willem Willems.
Nog een akker langs Catharina vicarie N: Peter Alberts
-Nu Jan Henrixen
Nog een akker ernaast: Lubbert Henricks.
-Nu Jan van (Vasen?).
Nog een woest akkertje teneindes de vorigen, daar W schietende Catharijnen vicarie en Cent
Melchers akker: Evert Schmit.
-Nu Aelbert Derx.
Nog een klein dwarsakkertje tussen Juffr. Van Middachten N en zal. Jan Decemers Z.: Evert
Schmit.
-Nu Aelbert Derx.
Nog een akker langs Hoets graven: Egbert Henricks.
-Nu: idem.
Nog een akker er naast: Peter Albertsz.
-Nu Jan Drost.
Nog twee akkers achter Peter Albertsz hoff langs Willem Jacobs graven W: Franck van
Heucklum.
Nog een akker ernaast: …
-Nu Jan Hoesgen
Nog een akker achter Albert Derricksen hoff: Albert Dercx
-Nu: idem.
Fol. 122: vervolg:
Nog een grote akker genaamd Winacker: Jan Egberts
-Nu Claes Egberts
Nog een geerakker tussen Jacob Heuckels O en Catharijnen vicarie: Derrick Wermels.
-Nu zijn weduwe en haar voorzoon.
Nog een akker tussen Catharijne vicarie O. en Willem Gerrits te Vemde W.: Derrick Wermels.
-Nu: idem.
Nog twee akkers aan Vossenbergsken tussen Juffr. Van Middachten Z. en Greven ...N: Jacob
Jansen opde Ham.
-Nu: Gijsbert Drijsen een akker, Aelt Jans idem.

Nog een akker tussen Jan Jonck O en en Hendrick Jansen Bateman W: Jacob Jansen opde Ham.
-Nu Gosen Cornelis inde Oosterick.
Nog een akker tussen Jan ter Hoeve O en Gerrit Dercxsen W: …
-Nu Jacob Hendricks.
Nog een geerakker aan de Vembder ….
-Deze heeft Jan Jacobs Claerbeeck.
Dijkhuizer enck
Een akker tussen Gerrit Stevens erfg. O. en Jacob Tonis opde Horst W: Werner Martins.
Suijcker enck
Twee akkers: Aert Jansen Hagedoorn
-Nu Jan Roeloffs.
Twee akkers tussen Derrick van Embs weduwe O en Wolffer Haerst van Hattem W: Cornelis
Andreess.
-Nu Drees Cornelisz.
Havercamp
Twee akkers O en Z aan de hoge weide W. Roebert Jansen: Aert Rixcen.
-Nu zijn zoon Jan Aertsz.
Twee vicarie akkers tussen Gerrit Teeps hoff N. en St Anthonis land Z.: Jan Hendrixen van Vasen.
-Nu Jan Aertsz.
Twee akkers tussen L. Vrouwe vicarie W. en O. eindigende daarop …: Jacob Evers.
-Nu Hendrick Jacobsz.
Drie akkers langs de gemelde L. vrouwe vicarie aan het …: Reyner Willems.
-Nu zijn weduwe.
Een akker in Marie Wicherts camp achter het huis langs Robert Jansen grave aan de W: Marie
Wichers.
Borger enck
Drie akkers achter het Pastoors busken tussen kerkenland O. en W.: Jan Jacobs Klaerbeeck.
-Nu Gerrit Beersch.
Drie akkers ..Anne Bessels O. ..met Gerrit Nuis W:....
Twee akkers op de Borger enck tussen ..Bessels O. en A..lijt (?) Derrichs W: Lubbert Schmit.

Wisseler enck
Een smal akkertje tussen Anna Maes O. en het groene wegsken W.: Hendrick Wermels.
-Roelof Thoenis Brou (bedoeld: Brouwer?).
Nog een klein akkerje: Berent Woester.
-Nu Drijs Dercx.
Luttekenkamp
Twee akkers: …
-Nu Arent Berents, later Jan Aerts.
Emser Enck
Een akker schietende O. opden Louwenweij N. Daem Willems: Rijck Willems.
-Nu Gerrit Stevens.
Wolves Kamp
Een akker die ik aan mij houd.
Pastorie kamp
Twee akkers achter Graff Willems: Gherrit Hendricks Witteveen.
-Nu Joes Torsius schoolmeester en Jan Wichmans; ieder een akker.
Tot Oenen
Drie akkers, de een tussen de voorweij langs aan lege...landerkamp Z., de tweede aan St. Joriens
veen en de voorsegde akkers Z. dwars daarop schietende en de derde tussen Steven Gerrits N. en
W. en Gherrit … Z.: Jacob Jansen.
Volgen...(ws. Oosteroen)
Vier morgen weiland: Steven Jansen (of Jacobsen).
Borgen: Jan van Drecht en Gerrit Jansen Schuurman.
Twee morgen; ingezet door Robert.., verhoogd Willem Pannekoeck, idem Aert Rijcx; heeft de
slag.
Borgen: Gijsbert Homan.
Twee en een half morgen genaamd..., heeft ingezet Franck van Hueclum, heeft de slag.
Borgen: Cornelis Andreessen te Suijck en Jan Lamberts Horst.
Anderhalf morgen tussen de .. en de weidekamp, Aert Rijcx ingezet, Hermen Willems verhoogd,
heeft de slag.
Borgen: Horst Lamberts en Ricx Aerts.
Een morgen eindigende … en het hoge veld daar Jan Luloffs placht te wonen. Cornelis
Andreessen ingezet, Aert Ricxen verhoogd, heeft de slag.
Borgen: Ricx Aerts en Hermen Everts.
-Nu zijn weduwe.

Cruits vicarien hoff
Rijck Aertszen ingezet, Gerrit Hendricks heeft de slag.
Borgen: Evert Schmit en Aelbert Derricx.
Veenweijde
Gerrit Jansen schnider ingezet.
Borgen: Steven Jansen en Rijck Aertsz.
Deze verpachtingen geschiedt voor Gerhardt ten Holte, scholtis van Epe, met als gerichtslieden
Joachim van Huet en Alphert van Huet.
Folio 124 e.v.: Afgerekende rente etc. ‘Extract uyt het register der pastorij van Eep’.
NB: Er werd zowel met geld als met hoenders, wijn en hamels betaald.

-Goert Hoeckell, Jacob van Graessen, Derrick Dissmers betaalden o.a. kapuinen.
-Joachim van Huet; erfrente afgerekend 16-12-1613. Blijft schuldig o.a. over de jaren 1614-1620.
Zijn maagd Geertken betaalde 1617, idem Merie 1625, hij nog 12-9-1624.
fol.125
-Juffr. Wobbe van Heuckelom; betaald 14-1-1622.
--resteert mij alzo nog van het schoolhuys...
Fol. 126: Catalogus offte register jaarlijks onderholt des predikants tot Epe. Geschreven
van mij Rutgerus Vittae Westhovius Westfalia, 3-3-1617.
Betalingen door:
-Goert Hockel; van een tiende op het huis en hof gelegen aan de kerkenhof.
-Jacob van Graessen; betaald voor het hof tegen zijn huis schietende.
-Derrick Diesmers; idem uit een hof tegen zijn huis.
-Gerrit Hermssen; idem voor huis en hof (Z. aan de beek, N. Jochem van Huets hoff). Op 29-101617 afgerekend met Jan Reyners; de erfg. van Gerrit blijven e.e.a. schuldig.
-Luyken Rademackers; idem uit huis en hof, tussen Cent Melchers noordwaarts en Heuckels
zuidwaarts nu Henrick Jansen off Bate; 1618 rekent Griete Dircks af.
-Johan Schmitt een herenpond. Hendrick Hendricksen Claess halve pacht mit Jan Heuckels nu.
-Vincent Melches, de tienden uit een huis en hofstede waar het huis van verbrand is. Idem uit het
huis waar hij nu woont de tienden. (1617 afgerekend)
-Hendrick Sijben een pond en een capuin.
-Herman van Meeckeren 3 1/5 dld. en drie capuinen. Teunis Egberts heeft dit goed gekocht en
betaald nu.
-Tonis Egberts, zalige Egbert van Dompslers zoon, ligt tussen Lohuijser lijkweg zuid en Greeff
Willem noord, alsmede erfpacht te betalen. (1618-19 betaald)
-Gerriet Schmit twee Arnhemse gld., nu Willem Willemsem of Greef Willem (1618-1619 betaald)
-Derric van Graess, twee pond, een kan wijn en een paar capuinen.
NB: ‘Hebben die erfgenamen van Eep tot een costerie of schoelhuys gekoftt’ (De kerkmeesters
(Jochim van Huet) betaalden 1616-1622)

Fol. 128 (=129)
-Johan Jacobs, een Rudolf postulaats gld. Nu Aelbert Derricksen Haestniet tussen Heydens hof N.
en Geertken Kremers hoff Z. en W. aan de gemene straat. (1617-1624 betaald)
-Hendrick Witsche, een twee jarige hamel voor de tiend, nu Alphert van Huet
-Jaecksken Kuyper twee pond, nu Gerriet Jansen Brouwer, van Peter Alberts huisken, dat Gerrit
gekocht heeft; de tiend. (1617-1623 betaald)
-Dat Paepenmaetken, smalle tiend, nu Gherrit Jansen, gekocht van Gerrit t’Eep (1617-1622
betaald)
Fol. 129 (=130)
-Nog tot het Paepenmaetken hoort zal. Jan Schurmans huis en hof dat nu heeft Claess Egberts;
smalle tiend (1619-1623 betaald. (Eenmaal werd zijn paard gehuurd wegens een reis naar
Arnhem).
-Gerrit Schurman een olde schild en een taalke wijn, nu Lubbert Reijners; (1617-1624 betaald).
NB: O.a. verrekende men het scherpen van een bijl.
-Peter Maessen twee pond en een paar capuijnen, nu Wermelt Hendricks (1617-1622 betaald).
-Hendrick Maess twee pond en een paar capuinen, nu Egbert Hendricks Crackeel, die het huis
afgebroken heeft, is gelegen over de beek tegen Wermelt Hendricks huis aan het noorden. (16171621 betaald).
(Betaalde ook (het) schoolgeld).
-Hendrick Hendricksen Claess twee pond en een paar capuinen, nu half Vincent Melchers en half
Johan van Heuckel; naast Gerrit Jansen snijder aan de zuidzijde. (1617-1622 betaald; 1618 door
de weduwe Heuckels, 1620 door Jacobjen Heuckels)
-Hilla Pelen twee pond (Pastoordelle), nu Franck Egbersen van Heuckel. (1617-1622 betaald;
tevens schoolgeld).
-Hendrick Bullick, twee pond en een paar capuinen, van den hof den halve hoppe een kan wijn,
nu Seger Gosens. (1617-1622 betaald, o.a. Op 17-9 met groene hop)
-Hendrik Pastoers twee Ph. Gld en een paar capuinen, nu Gerrit Hendricks zaliger Cornelis
Jansen voorzoon; uit het hof voor zijn huis gelegen. (1617-1622 betaald).
Fol. 130 (apart velletje)
-Anno 1621 Jan Lamberts Horst afbetaald de smalle tiend (1623 ook betaald)
NB: zie fol. 131.
Fol. 131
-Wolter Luyckensen een Ph. Gld, nu Tonis Spaen, jrl. 28 stv. (1617-1622 betaald).
-Johan Egberts twee pond en een capuin, (nu) Hilla Claes, van het hof, 1 herenpond nu Johan
Lamberts Horst. (1617 en verder betaald; zie ook hiervoor).
-Die van Wessinghen; 3 mud rogge en 3 mud gerst.
-Hendrick Jansen Bate (en) Luijcken Ramaeckers een pond en een capuin (1619-1624 betaald
door H.J. Bate).
Fol. 132
-Cornelis Melsinck, snijder tot Deventer, uit een huis op de Engestraat, jrl. 6 ggld. (1617-1622
betaald).
-Gerrit Berents uit een huis tegen Jan Schurman akker, jrl. 30 stv. + tienden, nu Jan Lambert
Horst (1617-1622 betaald).

-Lubbert Hendricksen Schoomaecker uit zijn huis jrl. 30 stv. + tiend, voorts van een gepachte
akker jrl. 48 stv. (1617-1621 betaald).
-Gerrit Toeniss Woester, van een huis, hof en de akker waarop zijn brouwhuis staat, jrl. 30 stv., 2
paar hoenders en voor de tiend een vette gans. (1617-1622 betaald).
Fol. 133
-Gerrit Jansen Desemers tot Lohuijsen, 28 stv. rente; volgens een brief. (1617-1622 betaald).
NB: 1622 door Tonis Jacobsen betaald. Tevens; geregeld met vis en ook een keer met een ton bier
uit Elburg.
-Marie Wichers voor een gepacht hofje + daaraan schietende akker in haar kamp langs zal.
Robbert Jansen graven, waarop wat holt staat, dat de pastorie toekomt, jrl. 20 stv. (1617-1621
betaald).
NB: 1622 betaalde Lubbertchen Wichers, 1623 Lubbert Hendricks en was Jacob Alberts borg.
-Johan Gerries nu wonende tot Dickhuijsen, voor een hof en kamp te Schaveren gelegen; het holt
op de kamp komt de pastorie toe, jrl. 30 stv. en 2 hoenders.
(1617-1622 betaald).
NB: 1618 betaalde Gerrit Gerrits, 1619 Gerrit de zoon, 1622 Gerrit Jansen.
-Berent Hendricks Woester te Wissel, jrl. 22 stv. + nog voor een gepacht akkertje 2 ½ vim heide.
(1617-1623 betaald).
NB: in 1618 genoteerd; ‘dien zijn vrouwen Wijse moeder…’
Fol. 134
-Johan Roeloffs te Wissel voor zijn huis en hof 1 mud rogge; zijn zusters man Hendrik Hendriks
betaald 5 spint jaarlijks. (betaalde 1619, zijn zwager 1619 en 1621).
-Jan Daems te Vemde van wegen zijn landheer in Zwolle, jrl. 1/2 mud rogge. (Betaalde 16171622).
-Inschrijvingen van enkele betalingen van een andere post:
in 1622 Henricks zoon, 1622-24 Lambert Henricks zoon, 1623-1625: Drees Dercksen.
NB: Mogelijk deels betrekking hebbende op de 1e inschrijving.
-Hendrik Daems te Vemde voor zijn landheer jonker Marten van Isendoorn, jrl. 1 mud rogge,
vanwege een erf. (Betaalde 1613-20, 1622: Simon Willems).
-Fenne Bengers te Westendorp van een kamp op het Witteveen, waarvan het eikenholt de pastoer
toekomt, jrl. 1 mud rogge. (1617, 1622: Egbert Everts, 1620-21: Jacob Jansen).
Fol. 135
-Werner Martins te Dickhuijsen voor een gepachte akker op Dickhuijserenck, waar aan de
noordzijde het eikenholt aan de pastoer toekomt, jrl. 1 mud rogge.(bet. 1617-22, meebetalende:
1617: Jacob Gerrits, 1620, 1622: Gerrit Jansen).
-Willem Dijsmer, kerkmeester, jrl. 45 stv. (is losbaar) (betaalde 1617-1622; in 1623 in bijwezen
van Gerrit Jansen Brouwer en Jacob Jansen).
-Rijck Willemsen te Schaveren voor een gepachte akker op de Emsterenck, jrl. 20 stv. (betaalde
1617-1622; in 1619 Henrick Willemsen zoon).
-Lubbert Aerts te Oosteroene nu Jacob Jansen van Dreij voor een gepachte akker in de
Oenerenck, waar aan de oostzijde het eikenholt aan de pastoer toekomt, jrl. 1 mud gerst. (betaalde
1617-20,23).
Fol. 136 blanco

Fol. 137 (fragment, alleen betalingen)
-1621: Steven Jansen
-1621: met Aert Rixen afgerekend tot 1621; hij zegt dat Pannekoek nog een deel zal betalen. Met
Gardchen Pannekoek afgerekend.
(NB: Zie fol. 138)
Fol. 138
-Steven Jansen van Drecht van die Pastoers weide in het Eperbroeck, een half achtedeel boter, 14
dld. en jrl. een vracht uit het Broeck.(betaalde 1617-18, 1619: zijn vrouw, 1620: 'Willemke',
1621: zijn zoon)
-Aert Rijcks van 2 morgen hooiland int Broeck, jrl. 7 dld. 1/4 en nog voor 1 morgen jrl 2 1/2 dld.
(1617,19, 1620: Willem Hermsen Pannekoeck, 1618, 1620: Aert Rijcks)
-Franck Egberts van Heuckelum, van die halve Pastoerdeel in het Broeck, jrl. 16 1/2 gld. en de
gehele delle op zijn kosten maaien laten en het gehele 'onraet' daarop. (betaalde 1617-18, 1619:
aan Jansen en Wolter Willems, 1619, 1621-23: 'Klaesken')
Fol. 139
-Hermen Willems van 1 1/2 morgen hooiland, jrl. 5 1/2 dld. (betaalde1619-1623; eenmaal werd
er een gekocht varken verrekend).
NB: Tevens gebruikte Lubbert Reiners een deel; Reiners Lubberts vrouw betaalde eenmaal
vanwege haar schoonvader, in 1623 betaalde Lubbert Smit.
-Gerrit Hendricks, van Cruijsvicarie hof te Lohuizen, jrl. 6 1/2 gld en van zijn huis 30 stv.
(betaalde 1617,1619-1620, 1621: zijn zoon).
-Enkele betalingen: Rick Aerts en Dirck Maess 3 1/2 gld. en Berent Gissberts 7 1/2 gld en Gerrit
Hendricks beloofde voor zijn Hoppensteden te betalen.
-Gerriet Jansen Schnijder van den Pastoersweijde, jrl. 19 gld en twee weiden met 'den Rulff' te
halen en te dijken voor 4 gld. en 8 stv. (betaalde 1617,1620, 1617-21: Rijck Aaerts te Lohuijsen,
1621: Aert Hermsen en 'Evertgen', die ook 1619, 1620 en 1623 betaalde).
Fol. 140
-Aert Hermsen van wegen het derde deel van St. Catharinavicarie, jrl. 40 gld en het derde deel
van het eikenholt.(1618-1620: 'Evertgen').
-Gerriet Thijessen van het derde deel van Lieve Vrouwe vicarie, jrl. 10 gld. (betaalde
1619,1621,1623, 1617: Goert Arents, 1618, 1619-1622: Arent Dompseler).
Fol. 141
-Die provisoren van St. Anthonius vicarie, jrl. 9 gld en het derde deel van het holtgewas van de
vicarie.
1617: Willem Dismer betaalde 1615-1616.
1617: Gerrit Jansen Dessmer en Jacob Martins, als olderlieden.
1618: Jacob Martins, als olderman.
1619: Jan Berents, als olderman.
1620: Gerrit Jansen Brouwer, als olderman.
1621: Gerhardt ten Holthe, junior, als provisor.
1622: Gerrit Hendricksen, voor Lubbert, zijn broeder tot Deventer.
1623: Gerrit Jansen Brouwer voor het hout verkocht aan Jan van Vasen.

1623: Jan Alberts.
-Lambert Jansen Hagedorn van wegen de Vromijs, jrl. 2 gld en een vracht uit het Broeck.
(betaalde 1617-1619, 1620: Jan Jansen, 1621: 'van wegen Aert Rijcksen', 1622: betaalt ...'um sijn
broeder Aert tot Elburg').
-Willem Gerrits te Vembde van wegen de Vromijs, jrl. 37 stv. (betaalde 1617-1622, 1623-1625:
Willem Willemsen voor het 3e deel).
Fol. 142
-Die provisoren van St. Martensvicarie nu Aert Jansen Hagedorn en Aert Lamberts, jrl. 1 schepel
wegens een akker die Jan Gerrits in pacht heeft jrl. voor 1 1/2 schepel en van 4 morgen land in
Oenerbroeck. (betaalde 1617: Berent Jansen zoon, 1618: Gerrit Jansen Schnider, 1619: Berent
Jansen, 1620,1622: Gerrit Jansen Brouwer als olderman).
-Wolter Stevens wegens de halve Pastoersdelle, vanaf 1618 gepacht voor 16 gld.(betaalde 16191621, 1622: Jacob Berents).
-Maes Aertsen te Lohuijsen, 2 akkers in Vicarien kamp, vanaf 1618.
Fol. 143
-Op 6-9-1618 aan Hendrick Jansen, de Veencamp verpacht met uitzondering hetgeen Gerrit
Hendricksen daarvan pacht onder conditie dat hij niet meer als tweemaal in een jaar zaait en de
koevrede aan Thonis Egberts huis op zijn kosten onderhoud en ook mij jrl. een vracht doet van
één van de verhuurde percelen.
-20-12-1619 aan Jacob Aelberts verpacht het 4e deel van een hofje, jrl. voor 45 stv. en een dag
onderhoud aan de 'vredens' ( grenscheiding) (betaalde 1620-1623; deels met schoenlappen).
-Jacob Werners voor Vicariencamp; betaalt 1622.
Fol. 144
-Jan Wichmans en Lambert Berents mijn rogge en boekweit van 1618 verkocht. Voor 13 K.. gld,
tevens zullen het loof brengen voor mijn varken. (Deels betaald met ganzenveren. Eenmaal
bracht Lambert heide naar Elburg, in 1622 betaalde zijn weduwe).
Fol. 145
Optekening van verkoop van hout, waarschijnlijk door kerkmeesters aan inwoners.
-16-11-1617: Aan Gerrit Berents verkocht het eikenholt om de wheemkamp, aan de Haase
beuskens op de wal naar Gerrit Jacobs schot, idem op de Laerenck en twee akkers op Eperenck
die Gerrit Wermelts zaait, voor 23 dld.
-12-11-1617: Aan Gerrit Hendricksen verkocht het holt om de Vicarienhof te Lohuizen voor 15 ½
dld. en een kar riezen die naar Vaassen ….
-10-11-1617: Jacob Jansen het holt van de kamp in Schaveren, 26 gld.
-3-2-1618: Jacob Jansen de struiken om den Witteveenscamp voor 4 K. gld. En een kar gebonden
riezen alsmede een vierdel bier.
-7-12-1618: Gerrit van Dompseler en ik verkochten aan Gerrit Thiessen het holt langs een kamp
in Lohuizen, idem aan een akker in Havercamp, idem twee of drie struiken op de Emsterenk
-17-2-1619: Aan Jan Lamberts Horst bij Gerrit Thonissen Woester huis het eikenholt bij een
akker aan Wisselseenck verkocht voor 15 dld..
8-5-1622: Aan Gerrit Berents eikenholt verkocht het eijkenholt op twee akkers in de
Suijckerenck, een akker op Havercamp aan de Huurne, een akker bij Lubbert Reijners huis te
Lohuizen, diverse struiken op een kamp op Laerenck, een boom achter Krackeels hof, nog een

struik op Haveramp bij de twee akkers die Jacob Evers, alles voor 14 dld.
In aanwezigheid van Jochem van Huet, kerkmeester. Drees Schurmans betaalt dec. 1622.
-10-11-1623: Aan Jan Hendrikzen van Vaesen het hout op de Havercamp in twee akkers die hij
gebruikt, voor 20 K. gld., in bijwezen van mijn neef J.Helterius en Jan Berents.
Fol. 146:
‘Ontvangst an Junckeren, scholtis en de gezamenlijke erfgenamen tot vollest voor mijn
salaris toegeleid zijn uit de redemptie van schultis te ontvangen'.
1610: Gerhardt ten Holt, schultz, betaalde.(1611-1618 idem; soms verrekend met schulden van de
dominee. Er werd soms bij de schout in diens huis te Vaassen afgerekend, ook kocht hij van de
schout wel een 'vet beest').
1619: Gerrit ten Holte de jonge schult. ('in Gerrit Jansen Brouwers huis').
1620-1625: betaalde de schout.
Er waren verrekeningen wegens aan de dominee geleverde waren door:
1610: Hendrick Aerts.
1612: Tonis Werners.
1615: een kermisbeest gekocht van de schout, samen met Alphert van Huet.
1617-1618: Aert Jansen Hagedorn, Steven Gerrits.
1619: Aert Diesmers, Gisbert Martijns.
1620: Gerrit Willems te Suijck, Heer Schults.
1621: Steven Gerrits, kerkmeester, Helmigh van Veenen te Oene.
-7-1-1625 Van Junckeren, scholtis en de gezamenlijke erfgenamen van het verkochte hout
toegeleid 25 gld. (Gerrit Jansen ten Holthe, kerkmeester, rekende o.a. af, tevens werd er voor de
(reparatie) van de Hattemse sluis betaald).
Fol. 147: blanco

Fol. 148-148vso
Steven Gerrijts als volmacht van Jan van Brienen en Ds. R. Vittaeus verkopen het hout staande op
land van St. Catharine vicarie tot Epe. Met voorwaarden.
-Ingezet bij Eilertke Lambers voor 34 dld., verhoogd met tien gld, Lambert Thijsen met 25 gld,
nog Berent Jansen...(akte is deels verloren gegaan).
Fol. 149
Peter Bock, rentmr. van de vrouw Van Keppel en Ds. R. Vittaeus verkopen al het eikenhout
staande op land van St. Catharine vicarie tot Epe en Oene.
Ingezet bij Jan Berents, verhoogd door Gerrijt Derricx, wonende tot Oene, en weer door Jan
Berents, die de slag heeft.
Akte 26-2-1624 en getekend door koper, Gerrit Jansen, Gerrit Jansen ten Holthe, Rijck Aertssen
en Gerrit Thijssen.
Fol. 150
NB: Het laatste deel van een akte.
...als borg(en?) Rijcks Aerts voor Jan Berents als koper betaald 100 K. gld. De rentmeester Peter
Bock door zijn gezworen bode Evert Alerts, 19-3-1624.

Fol. 151(mogelijk voorzetting van fol. 148vso)
Gehoogd Franck van Hueckelum 5 gld, Gererit Jansen Dijsemer 10 gld. en daarmee de slag.
Akte 15-1-1616 en getekend door koper, zijn twee borgen: Bernt Gisbertsz en Albert Dercks
(merk) verder door Gerhardt ten Holtr jr. scholtis en gerichtslieden Gerardt van Dompseler en
Alphert van Huet.
Fol. 151: voorwaarden en betalingen van gekocht holt.
Genoemd 1616: Gerhardt ten Holte jr. scholtis, en Wolter Stevens.
Fol. 152-152vso: Betalingen aan en door de predikant.
-Anno 1619 hebben de gedeputeerden van Veluwe mij toegeleid 198 en nog 33 gld. Jaarlijks. Te
betalen door Mathijs Mathijssen, rentmr. te Elburg.
NB: Hiermee verrekende de predikant weer deels vorderingen op hem:
-betalingen door en aan:
--1619: Derrick Aerts, Jorien Reijners, Franck Egbertsen van Hueckelom, Helmig van Veenen,
Gerrit Jansen brouwer.
--1620: Jorien Reijners,Gerrit Jansen brouwer.
--1621: Gerrit Thijssen, Gerrit Hendricks, Werner Thonis te Tongeren.
--1622: De schout (wegens een reis naar Elburg?), Andries Greve, Peter van Dronenck.
--1623: Andries Greve.
--1624: Reijner Jorrien t'Eep.
--1625: Hendrick Conradi.
Fol. 153-156vso: blanco.

Fol. 157-..:
Catalogus collationatus veterum et rerentium novium (?) aan de minister van Epe, 9-71605.
Betalingen met geld, hamels, kapoenen etc. door:
-Gaert Hoeckel, Jacob van Graesen, Derrick Diesemers nu Jochem van Heut.
-Gerriet Hermse nu Henrick Gerries.
-Luiken Rademackers nu Henrick Jansen.
-Johan Schmit nu Geris Schmit.
-Henrich Zyben nu Lambert Berntzen.
-Herman van Meckeren nu Egbert (Henricks) Krakeel.
-Gerrit Schmit nu Krakeel.
-Derick van Graess nu momber Jacob Beltsnider.
-Johan Jacobs nu Albert Dericks.
-Jacobesken Kuipers nu Gerrit Jansen de brouwer en Peter Albertsen van zijn hofstede.
-Dat Paepen Maetken nu Gerrijt Dercksen off Teep (Daaronder staat nog: Jan Tonnis...).
-Gerrit Schurman nu Lubbert Henricks off schmit.
-Peter Maessen nu Wermelt Henricksen.
-Henrich Maes nu Dries Schurmans huis (daaronder staat nog: Alheit Bengers).
-Henrich Henrichsen Klaess nu Henrick Jansen off Bate en Goessen Schmit.
-Hilla Peters nu Klaschen Davidts of ….

-Henrich Bullick nu Griete Bulks (bet. o.a. de halve hop).
-Henrich Pastors nu Cornelis Jansen.
-Wolter Luihrens nu Pauly Klaschens broer of Tonnies Spaens en Tonis Daems
-Johan Egberts, Hilla Klaes nu Jan Lamberts Horst.
-Die van Wessingen.
Onderaan nog een apart lijstje:
-Jan Henrickx, Henrich Henrichsen of Schroote, Egbert Wichers, Grite Wosters
Fol. 157vso:
Overzicht van de bezittingen van St. Cruziusvicarie tot Epe, 1605.
NB: De vicarie werd zaterdag na vastelavond (=19 februari) 1485 gefundeerd. De navolgende
inschrijvingen zullen dan ook uit die tijd stammen. (tussen haakjes wat in de kantlijn -later- werd
genoteerd. Mogelijk dus van ca. 1605 of kort daarna). Op fol. 158 volgt een herhaling; de
afwijkende gegevens zijn hieronder opgenomen. Tevens is wat als 2e tussen haakjes wordt
genoemd een weergave van latere aanvullingen op fol. 158.
-Wendel Hoerding, 9 rijnse gld.
-Hermen van Wie, een erf met huis, hof en land te Schaveren; geeft jrl. die garven. (1622: Jan
Gerries van (zijn) huis in Schaveren).
-Wichman Gosens sohn en Bette zijn vrouw, 2 morgen in Eperbroeck, 3 rijnse gld.(Wolter Frans)
(Hermen Willems).
-Willem van Bosshusen, een akker in Dijkhuizen, jrl. 6 schepel. (Martin Werners) (Werner
Martens).
-Johan Pelen, een akker bij den Predick bergen, jrl. 2 1/2 schepel (Egbert Schmit) (is verpacht
Steven Goerts?).
-Hermen Bengert, jrl. een 1/2 molder rogge.(Frans Bengers?) ( Egbert Evers zeggende uit De
Brake te gaan).
-Bernt ten Kamphusen en Johan zijn zoon, 7 alde braspenningen uit Wilhem Andrijess goed (ende
Catrijne Syngrefte wiff hebben gegeven...).
-Henrich Bengert en Catharijne zijn vrouw, 1 molder rogge uit Quackenbruggen hofstede tot
Wissel daar Nijse op woont.(Henrich Henrichsen te Wissel).
-Gerrit Bengert en Wobbe zijn vrouw, 1 molder rogge uit hun huis in het dorp Epe.
-Reiner ten Poel en Alidt zijn vrouw, 1 molder land op Borgerenck (niet verpacht) (verpacht heeft
Lubbert Schmit).
-Johan to Bracke, 2 morgen, gelegen int Witteveen in een kamp.
De brieven van deze renten zijn de volgende:
-Jacob Warnersen voor de 4e garve. Bette gaven in twee brieven 10 schepel rogge uit Lambert en
Aert opter Horst, gebroeders, erven. En nog een stuk land van 6 schepel roggeland in Lohuizen.
En een hofstede met getimmer te Lohuizen.
1-2-1522.
-Wichman Klaessen voor de 4e garve. Anna verkocht aan de vicarie 2 1/2 schepel uit Ties
Berents erf genoemd den Aelbiss, te lossen met 10 gld. St. Peter 1564.
-Andriess Otten gaf een goldgulden uit zijn hof te Lohuizen, 1564 (Gerrit Diecemers).
-Evert Schulten en zijn vrouw Jutte, verkochten een rente van 5 gld, aan weduwe Gherrit
Hardingh, gaande uit een huis in de Engstraat te Deventer, tussen Wilhem van Marsen en Johan

Dercksen. Anno 1470. Tevens een rente aan Wendel Herdinghs, uit een hof in dezelfde straat,
tussen Wolters hofsted en Cornelis Timmerman, anno 1487.
-Lambert Derrickzen een molder roggeland volgens een brief en van Wilhem Dismers...
Fol. 158:
Vicarie St. Crusius gefundeert 1485, is gefundeerd tot een officium ter eeuwigen dage
dienende in St. Marten kerk te Epe.
N.B.: Daarna volgen de inschrijvingen die al op fol. 157vso staan.
-Collators de drie kerkmeesters; zij dienen het te besteden aan een priester of klerk, voorrang
hebben zij die geboren zijn in Epe.
-Vicaris is Egbert Wernerij filius.
-Gertruijt Werners Egberti voorzegd mijn zoon zijn leven lang 2 ½ molder rogge des jaar die mij
Herman Hendricksen uit zijn erf in Haverkamp (geeft).
Fol. 158vso:
Brieven van een andere vicarie
-Egbert Hermans en Alijdt Egberts verkochten aan Jan Jansen voor de 4e garve. Fije een halve
Joachimsdaalder jaarlijks uit hun huis en goed in Vaassenerbroek (O: Gerrit Albers, Z: zal.
Hendrcik Jacobs, W: de straat, N: Thijs Schul), anno 1554; zegelaars Gerrit ten Holte en Derrick
Aertsen.
--daarna herhalingen over de rente uit de Engstraat in Deventer.
-In een brief Hendrik Egbertsen anders genoemd Heerding; anno 1525, gaf de rente uit Deventer
en nog uit land in Nijbroek over aan Griete Decemers.
-Wichman Claessen voor de 4e garve. Anna verkochten aan Thies Berentsen voor de 4e garve.
Jutte 2 ½ schepel rogge, op petri 1564, zegelaars Gerrit ten Holte en Johan van Heukelom.
--betreft twee brieven (Beernt Wo...nu betaald)
Fol. 159
-Lambert Derricksen op die Hirt voor de 4e garve (en) Bette zijn schuldig aan Gerrit Mewessen
een molder winterrogge, onderpand zijn huis en land, anno 1517, zegelaars Anthonis en Johan
van Dompseler (Nu bet. Willem Diecemers).
-Jacob Werners voor de 4e garve (en) Bette gaven aan Heilige Kruisaltaar twee brieven van 10
schepel het jaar uit Lambert en Aert opten Horst, gebroeders. En nog een stuk land van 6 schepel
roggeland in Lohuizen. (Z.: Jan Kistemaecker, W.: Juffr. Luitgert van Dompseler, N.: OLVvicarie, O.: de gemene straat) En nog een hofstede met getimmer te Lohuizen, Willem Hancks
hofstede genaamd. Zegelaars: Hermen van Meckeren en Hendrick Fredericks, 1-2-1522.
--Anno 1546 door Goert Goerts opder Horst afgelost wat er op zijn goed staat.
-Heer Andries Otten vicaris gaf een ggld. uit zijn hof in Lohuizen, 1564, getuigen: Gerhardt ten
Holte, scholtis, en zijn momberr Andries …
--Twee opsommingen van namen, 1422 en 1541.
-In een magescheidsbrief gededigd door: Gerrit en Lambert van Huet, idem Heer Albert
Willemsen bij Vite Cornelis Reijners, tussen Johan Arentzen en Helmich(a) zijn huisvrouw en
Hubert Jacobs als momber van de twee onmundige kinderen Grietken en Cornelisken, nagelaten

kinderen Gisbert Jacobs, met de afspraak dat zij bij hun mondigheid van genoemd echtpaar een
bed met toebehoren en zeven rijnse gld. (te delen), 10-5-1571.
Fol. 160: over de waarde van geld.

Fol. 161-162
Een attestatie van Gerrit ten Holthe, schout, Joachim van Huet, Willem Diesmers en Hermen
Disemers, kerkmeesters van Epe: De inkomsten van St. Crusiusvicarie tot Epe, zijnde 15 K. gld,
zijn gebruikt werden voor het traktement van de predikant, en willen dat nu zo laten.
De Staten stemmen toe, 12-4-1622.
Fol. 161vso: getuigenis van de predikant over voorgaande.
Fol. 163:
Gerrit ten Holthe, schout, en Gerrit Jansen, als olderling(en) van St. Anthoniegilde en Gerrit ten
Holte de jonge en Gerrit Andriessen, als overmannen van St. Martensgilde, geven te kennen dat
in de kerk van Epe liggen drie kleine vicarieën: St. Anthonis, St. Marten en St. Martins
altaarvicarie, ter collatie aan de genoemde gilden. Twee der vicarieën werden enige tijd geleden
gebruikt voor het onderhoud van de schoolmeester. Dat wil men zes jaar continueren; het derde
deel zou aan de predikant moeten komen, 12-4-1622.
Fol. 164:
Idem als boven: Het bedroeg nog geen 40 gld. per jaar en werd gebruikt voor de schoolmeester,
de predikant en de armen. Nu hebben de inwoners van Epe een nieuwe school getimmerd. Zij
verzoeken de staten of zij de gehele som t.b.v. de schoolmeester mogen gebruiken, zodat de
kinderen kunnen leren lezen en schrijven.(Geen datum genoemd; ca. 1625).
Fol. 165-170: een lijst met restanten van rente en pachten schuldig aan de kerk en St. Marten,
anno (15)76 – (15)78.
NB: Eerste folio slecht te lezen. (met tussen haakjes toevoegingen van (vermoedelijk) onmiddellijk na 1576).

-Uit het erf den E...(schert?) een schepel rogge (solvit Egbert Rotgers).
-Gerrit Lubberts drie schepel rogge en oly.
-Decemer Decemers 1 1/2 schepel rogge en nog 8,5 gld., uit een bezegelde brief.
-Jan Decemers, 14 gld., uit een brief.
-Geridt upte Horst, 2 mud rogge. (Goert... een mud).
-L... erfg. 5 schepel rogge (Gerrit Rolofs bet.).
-Thijs Gerrits timmerman, 4 ½ schepel rogge en nog 5 dld.
-Jorrien Havercamp 2,5 schepel rogge.
-Buz Jacobs 1 molder en een spint rogge.
-Henrick Kuese 1,5 schepel rogge.
-Drees To..
-Griete Daems (doorgehaald)
-Broenis Gerrits 1 pond was.
-Broenis Gerrits 3 schepel rogge.
-Jan Muller 7 spint rogge.
-Henrick Aerss 10 molder rogge (hij woonde ws. in Elburg).
-Aelet Schuerman 9 schepel rogge en 9 rijder gld.

-Jan Pruijs een half molder rogge.
-Berent opde Woesther en kinderen 5 schepel rogge, nog een half molder vanouds.
-Derrick Jansz 3 molder rogge, 3 schepel idem. (Thiman op Kamphuiss bet., ook Derrick bet.)
-Jan Lamberts 5,5 molder rogge.
-Henrick van Ems op de Borrich 1,5 molder rogge.
-Jacob Bessels 1 schepel rogge.
-Gerridt Pele 1 schepel rogge.
-Reijner Schmit 2 molder rogge.
-Lubbert Jansz ½ molder rogge.
-Gerridt Pele Wijchmans 1 molder rogge.
-Jutte Bengerts 1 molder rogge en 3 molder rogge.
-Jan Stijermans 1 schepel rogge.
-Cornelius Arentsz 3 spint rogge
-Desemer Buiss (doorgehaald: 'Dit land heeft Lubbert Stevens) ½ schepel rogge.
Item van St Martens lestleden (15)74 is Jacob Claerbeeck schuldig gebleven 2,5 schepel rogge.
-Gerridt Wijnels erve 1 schepel rogge.
-Willem Sorgen...2 molder rogge.
-Berent … ½ …. rogge.
-Johan Hueckell 4 molder rogge rente en 8 spint pacht.
Fol. 166vso:
-Gerrit van Emps ter Elburg 3 molder rogge.
-Jan Andries 3 molder rogge.
-Cornelis Jansz schomacker...wijn; niet ontvangen.
De navolgende merendeels geld renten (pachtguldens).
-Jan Rolofssz: 25
-Reijner Smit: 13
-..: 2
-Decemer Willems:16 (An. Timmerman bet.).
-Lambert van Drecht met Goesen: 6 (o.a. nog van zijn zal. vader Herman van Drecht)
–...erfken tot Oene: 6
Fol. 167
Lambert van Drecht, Gerridt Schoer en Thonis van Hoephuizen hebben de kerkenhoeve in pacht
voor 13 gld.
-Johan Hueckel en Drees Thoenis hebben het land in de Brant in pacht voor 13 gld. (Drees
betaald o.a. op het kerkhof).
-Jacob Pouwels 16 gld.
-Heer Gerrit Hueckell 1,5 gld.
-Reijner Smit van land op Havercamp, 2 gld.
-Henrick Maess idem, 18 stv.
-Lambert van Drecht van een akker op Dickhuiser enck: 22 stv.
-Berrnt Decemers idem: 30 stv.
-Henrick Evers (doorgehaald) idem die Thonis Dericks heeft: 20 stv.

-Willem Derxss 4 gld.
-Berent Gerrits smit 4 gld.
-Jorrien Aerts 28 stv.
-De kinderen van Herman van Drecht van de pacht van twee morgen in Eperbroeck 2 gld.
(Derick van Drecht bet.).
-Zal. Dries Aerts vrouw van land in Emsterbroeck , 3 dld.
-Willem Egberts … 36 stv.
-Harmen inde Heege een pond was, nu habet Marie Mues is bij Jan Rolofsz niet betaald.
-Henrixke op Hinckell cum frates 18 stv.
-Jacob Pouwels en Marten … 2 akkers...
-Gerrit Roloffss 4,5 roggegld. dat Peter (Jans?) plach te hebben daar hij voor op (het) orgell
blaast.
-Thoenis Jacobs 1 molder rogge
Oude restanten:
-Peter Jacobs 1,5 molder rogge die Werner Jacobss betalen zal.(beloofd in de handen van de
schout).
-Claes Horst 8 schepel rogge. (idem).
-Egbert Henricx 4 molder rogge.
Fol. 168vso
-Jacob Everts 2 dld. (idem)
-De erfg. Harmen van Drecht 6 gld. (Derrick van Drecht beloofd te betalen).
-Jan ...1/2 molder rogge.
De pachters zijn de kerk schuldig 65 molder rogge.
De geldpachten belopen 150 pachtgld. en 8 gld.
Dit handschrift is gezien (of genoteerd) door Gerhardt van Dompseler en Ds. Vittaeus.
Fol. 168- 170: blanco

fol. 170vso: vervolg van het 16e eeuw register.
-leningen etc.-Marten Schurman is schuldig gebleven een was kaars toen hij gildemeester was van Emse gilde.
-Anno (15)78 geleend door Henrick Aerts, gildemeester van Empse gilde 2 pot was; de koster
heeft daar kaarsen van gemaakt.
-Idem Zuuker gilde geleend 2 pot was, de koster heeft er kaarsen van aangemaakt. Decemer
Willems en Derrick van Drecht beloven te betalen.
-Jan Rolofsz heeft mij aangezegd dat Willem Decemers jaarlijks …en nu... in pacht heeft (deels
verrekend met vracht (rijden?) naar Deventer).
ook Henrick Jansz Goessens.....(ook vracht vervoerd).
Fol. 171:

Register van de landerijen van de kerk tot Epe, zo hoge als lage, en alles wat er toe behoord,
geschreven uit het extract van Herman Egberts, 31-12-1605
-Erf Bisterbuss; erfpacht van 3 schepel rogge.
-Dres van Emss en Willem Lamberts, 2 akkers in pacht op Dickhuijserenck, 1 mud rogge.
-Arent Daems, een akker aldaar, 1,5 schepel rogge.
-Derrick Horst, 2 akkers idem gelegen, ½ mud rogge.
-Arent Henricks opden Ham, 2 akkers idem gelegen, ½ mud rogge.
-Hermen Gerrits 3 akkers idem gelegen, 20 stv.
-Lambert Lamberts een akker idem gelegen, schietende voor Gherrit Lubberts hof, 22 stv.
-Jacob Thonis erven opter Horst verpacht 2 mud rogge en het zesde deel van het holtgewas.
-Robbert Jansen, een akker op de Zuukerenk gepacht, 5 spint rogge.
-Arent Lamberts, een akker op Zuukerenk.
-Derrick Wermelts erfpacht uit zijn huis en hof, 3,5 ggld.
-Jan van Vaessen, een akker op Havercamp gehuurd.
-Jan Schurman twee akers op Laerenck voor een mud rogge.
Fol. 171vso.
-Engbert Bartels, een akker op Laarenk.
-Henrick Pickeren jaarlijke erfpacht een mud rogge uit ene stuk land op Eperenk.
-Gosen Lubberts, 2,5 dld. Erfpacht.
-Jacopcken Hoekelum 1,5 gld rente.
-Arent Decemers c.s., ½ mud rogge erfrente uit twee akkers in Eperenk.
-Gerriet Pele c.s., erfrente uit twee akkers op de Borgerenk.
-Arent Gerriets, gehuurd twee akkers op Borgerenk, 2,5 mud rogge.
-Zalige Egbert Hermss of zijn erven, 5,5 mud rogge erfpacht uit het huis waar hij woonde op de
Borg met het eiken holtgewas dat op het erf staat.
-Derrick Dänen, gehuurd een hof bij zijn huis op de Borg, 28 stv.
-Lambert Heurmss zal., huurde een stuk land in de Grote Kamp achter de hof tot Wissel, is
Heeckserve.
-Henrick Warmelts, huurde een stuk land op Wisselerenk, 3 schepel rogge, is Kerkerve tot Wissel.
-Roloff Branthaer, huurde een stuk land, genaamd Oldenhoff, 5 schepel rogge.
-Idem, gehuurd 2 akkers op Wissellerenk, 5 schepel rogge.
Fol. 172
-Griete Woester en haar kinderen, uit het erf op den Woester, 3 schepel rogge en een spint,
erfrente.
-Arent Jansen kinderen, erfrente uit erf de Woester, 1,5 schepel en 1,5 spint rogge.
-Reiner Daems, huurde een akker op de Emsterenk, 1,5 schepel rogge.
-Henrick Jansen Veehen, een stuk land op Emsterenk, ½ mud rogge.
-Idem, een akker aldaar, 5 spint rogge.
-Henrick Willemsen, een stuk land uit het Kerkenerf te Emst, 9 spint rogge.
-Steven Lubberts, huurde land in Emst, 9 spint rogge.
-Arent Rennenborch, een akker een het halve weitje op Emsterenk gehuurd, 4,5 schepel rogge.
-Wichman Dorren, de kerkenkamp en het halve weitje op Emsterenk, 4,5 mud rogge.
-Idem, nog een akker op de Heetwech en nog een klein akkertje, 1,5 schepel rogge.
-Ghisbert Jansen Muller, 2 akkers aan Broenis kamp, die zal Wichman Dorren te Elburg en

Arnhem, t.b.v. de armen betalen.
Fol. 172vso
-Jacob Aelts en Egbert Wichers, gehuurd land op Emsterenk, dat de kerk gebuit (geruild) heeft
met Aelt Schurman, 5,5 schepel rogge erfrente.
-Arent Wichers, voor land op Emsterenk, 1 mud rogge.
-Egbert Wichers, voor land op Emsterenk, 1 mud rogge.
-Ghisbert Wichers, voor land op Emsterenk, 1,5 schepel rogge.
-Jorrien Andrees, voor land op Emsterenk, 1,5 schepel rogge.
-Herman Desemers, voor land op Emsterenk, 3,5 schepel rogge.
-Jan Jansen Broyer (brouwer?), een akker op Emsterenk, 1,5 schepel rogge, waarvan Derrick
Derx jrl. 3 stv. herengeld heeft.
-Johan van Hoeckelum en zijn erfg., uit een huis en hof jrl. 3 gld. erfrente.
-Ghisbert Andreess, voor land op Emsterenk, 1,5 mud rogge.
Landpacht
Wolter Stevens, land op Klaven, 8 ggld.
-Martin Schurmaneen, stuk land op den Klaven met de Plissert, 5 ggld.
-Johan Hagedorn, de Lage Klaven, 8 ggld.
Fol. 173
-Joachim van Hoet, ½ morgen in Eperbroek, schietende op het Hoge Wolt, 2 pachtgld.
-Gerriet van Drecht, ½ morgen in Eperbroek tussen Kleine Wetering en Leigraven; 3 jaar
gebruikt zonder huur.
-Jan Desemers te Vembde, een ½ morgen idem gelegen, 14 stv.
-Jan van Drecht, een ½ morgen idem gelegen, waarvoor hij de Wetering onderhoud (van de twee
morgen voornoemd).
-Arent Rix, de kerk hoeven in Emsterenk, 10 ggld.
-Bus Jacob en Evert Jacobsen, 3 morgen hooiland inden Brant, 11 ggld.
-Jan Cornelis, land op Gelser, 3 ggld.
-Jacob op Hinckel, een stuk land op Hinkel(enk?), 5 stv.
-Martin Wernersen, kerkenland te Oene, 3,5 pachtgld.
-Wichman Dorre, kerkenhof te Emst, 1,5 dld.
-Derrick van Embs, een daalder losbare rente uit het leengoed te Zuuk.
-Van Jan Decemers in het dorp, losbare rente, 24 ½ stv.
-Derick Gherries Muissert, pacht van huis, hof en een kamp, ½ mud rogge.
Fol. 173vso
-Cornelis Jansen, jaarlijks uit zijn huis en hof, 19 stv.
-Egbert Henricx, uit zijn huis en hof jrl. een pond was.
-Aelheit Maess, huurde het Blase land op de Havercamp, voor de 4e garve.
-Jan Mensen, de kerkenkamp te Wissel, gehoort in kerkenerf aldaar, voor de 4e garve. St.
Anthonie komt de helft toe.
-Uit een hofstede op de Harderbrinck, toekomende Peter Alberts, 28 stv.
-Nog heeft de kerk en stuk land op de Nieuwe Wetering voor die Louwe.
---volgen enkele 'kriebels' over de totale inkomsten etc.

Fol. 174-174vso: blanco.

Fol. 175 e.v.:
Copia uit het register der Pastorie tot Eep alzo de Cruitz vicarie, hoge en lage, voorts
gelden, capuinen en alles wat daartoe gehoord, geschreven door Rutgerus Vittius, maart
1606.
NB: Deze lijst is vrijwel identiek met de lijst op fol. 79 e.v. en daarom niet overgenomen.

Fol. 175vso:
Hoge landen der Heilige Crutzvicarie:
-Gerriet Jansen Desemer en Roloff Pele de Crutz vicarie Vicatiencamp te Lohuizen
(deels betaald door de erfgenamen): 5 dld.
-Arent Ricx opde Haverkamp: 2 dld.
-Johan Henricx van Vaesen opde Havercamp, opde Borgerenk schietende, aan Jacob Bessels
kamp: 2 dld.
-Evert Schmit op Eperenk: 1 dld.
-Henrick Wermelts opde Wisselsse enk: 1 dld.
-Martin Werners op Dijkhuizerenk: 1 dld.
Fol. 176: Lage landen
-Robbert Jansen het hooiland bij … vicarie: 9 dld., 3 oort.
-Wolter Stevens (Jorrien?) kamp: 6 dld.
-Idem 1,5 morgen langs het kerkenkampje: 6 ¼ dld.
-Gerriet Derricksen de weide in het broek: 15 dld. en een vet lam.
-Berent Jansen die veenweide, 9,5 dld. en twee roe gras.
-Herman van Heiden Crutzvicarien hof te Lohuizen: 3 dld.
-De Papendel ingzet voor 16 dld.; niet verpacht.
Folia M
----enkele aantekeningen, niet van belang.
Fol. 176vso: identiek aan fol. 157 (enkele afwijkende aantekeningen in 157 verwerkt)
Fol. 177:
Jaarlijkse roggerente.
-Henrick Henricksen te Wissel: 1 mud
-Jan Daems, jonker Varick's meier te Vemde: ½ mud
-Henrick Daems, jonker Isendoorns meier te Vemde: ½ mud
-Fenne Bengerts te Westendorp: ½ mud
Het Kermense holtgewas
-om de Weemcamp, Vicarien hoffs, Crutzcamp, de Laerenck, Preekbosje, bij Grite Woesters, te
Schaveren, en Havercamp, in Haese hoekje,
-In Eperbroek elzenhout op de lage landen.

Jaarlijke geldrente
-te Deventer: Cornelis Mensinck, 6 ggld.
-Johan Henrikx: 1 dld. en tienden.
-Henrick Schroer: idem.
-Griete Woester: 1 dld., 2 paar hoenders en een vette gans.
-Gerriet Desemers: 1 ggld.
-Egbert Wicherts: idem, 2 hoenders
-Johan Gerries: idem.
-Berent Wosters: 22 stv.
-Willem Decemers, kerkmeester: 2 gld, 5 stv.
Nog is de pastorie bijgelegd uit de vicarieën:
-St. Catharina: Lambert Wichmans, 24 gld.
-Lieve Vrouwen: Gherrit van Dompseler, 8 gld.
-St. Anthonis: Gerriet Jansen Brouwer: 6 gld.
-St. Martins: Herman Butenhuss, 27 stv.
-Bronis : Johan Hagedorn van hooiland in het broek, 1 ggld. en Willem Willemsen of Greven te
Vemde een schuur bij zijn huis 4 ggld. gepacht: 1 ggld.
Fol. 177vso:
De smalle tienden van de pastorie uit Kockers register, die zij van Johan Voskuil gepacht
hadden.
NB: Van voor 1604.

-Gharriet Teep
-Jan Schurman
-Herman opdie Hardenbrinck
-Johan Henricks, koster zwager.
-Peter Aelbertsz
-Gerriedt Jasnen brouwer
-Lambert Wichmans
-Klashen Paulsen
-Gerriet Jansen schnider
-Gerriet Dericksen vanwege Dries Schurmans
-Wermelt Henricksen
-Reiner Bullick
-Jan Lamberts Horst
-Henrick Gerrisen
-Joachim van Hoet; voor verschillende posten, conform het register.
-Henrick Jansen of Bate
-Willem Willems of Grave
-Gosen Lubberts van twee hofsteden.
-Lambert Berents
-Egbert Henricks van Gherrit Schmits huis (nu … Willems)
-Gerrit Henricks Schmit van Simens huis.
-Drees Kremer
-Aelbert Driessen

-Henrick Henricksen te Wissel op die Borg.
-Ghriete Woesters
-Johan Gerrisen van t goed …..
-Thonis Paulsen
-Pauls Tonissen
-Cornelis Jansen
--Van elk voorzegde huis een hoen of daarvoor 3 ½ stv.
Neffens voornoemde posten: het huis met binnenhof en badehuis (Bedehuis?) door de
kerkmeesters verpacht, echter er moet nog het nodige worden gerepareerd.
Fol. 178:
Catalogus van de gelden, zaden en landerijen van L. Vrouwevicarie, volgens opgave door
Heer Gherrit van Dompseler, collator, 1605.
-Gerrit Jansen Brouwer, Vicarienhof in pacht: 2,5 dld.
-Nog 10 akkers op de Eperenk, erfpacht van 4 pachtgld, jrl. 28 stv. volgens brief.
-Van een kampje in Eperbroek, 14 stv.
-Steven Gherritsen, 3 pachtgld. ad 28 stv. het stuk.
-Lambert Wichmans, 6 stv.
-Jacobjen wed. Gert Hoeckell, 6 stv.
-Johan Mass, 21 stv.
-Uit goed ter Braeck, 14 stv.
-Uit Jan ter Hoven goed, 14 stv.
-Bus Jacobs, 1 schepel rogge.
-Uit Klarwatersgoed, 1 schepel rogge.
-Jan Hermsen c.s., 3 schepel rogge en 3 schepel boekweit.
-Henrick Gherrisen, 1 mud rogge.
-Evertsen Cornelis, idem.
-Nog op de Emsterenk, 10 akkers, groot en klein; de gerven.
--Idem op de Wisselse enk, 2 akkers.
-Op de Havercamp, 3 akkers.
-In een kamp te Lohuizen, 1 akker.
Fol. 178Vso:
St. Martinvicarie
(ex ore Hermanus Butenhuiss senioris vicaria, anno 1605)
-4 morgen land voor 15 ggld. verpacht.
-een akker verpacht aan Aert Daems, voor 1,5 schepel rogge jrl.
Fol. 179:
Summa reditum curae parochialis in Epe, 1605.
-46 K. gld.
-16 K. gld aan rogge.

-3 paar hoenders en 22 K. gld. tot Deventer = 24 K. gld.en een stv.
-Van de vicarieën: 43,5 K. gld.
-Smalle tienden: 95 K. gld.
-Van het derdedeel der dellen en twee weiden, de Weemkamp en een akker op Wolveskamp: 27
K. gld.
-Het garfzaad, de pastorie en vicarie jrl. getaxeerd op: 75 K. gld.
-In 1609 van het kerspel genoten: 25 K. gld.
---Totaal: 352 K. gld en een stv.
Fol. 179vso: blanco.

Fol. 180:
Anno 1616 den 22 Novem(ber) dese nagemelte species van opkomste tot L. vrouwen vicarie
te Epe ut Gherrit van Dompseler eijgen hant die anteijkenonghe gespoeken als hij deselve
hadde aan Gerrit Ties overgegeven.
NB: Met het bedrag van de jaarlijkse betaling wegens de erfpacht of andere verplichtingen.

-3,5 morgen broeklanden in Eper broeck, Lambert van Huet en zijn erfg., 4 ggld.
-2 morgen in Vemderbroeck, Den Bijvanck, Derrick ten Camphuijs nu Steven Gerrits, 3 ggld.
-Peten akker op de Eperenck, Johan van Dompseler nu Gerrit van Dompseler, 4 ggld. en 4 stv.
-1/2 morgen in Eperbroeck in Shluijsekampje, quondam Margaretha Hoeckels nu Peter
Schurman, 14 stv.
-2,5 morgen broekland in Eperbroeck, zal. Gerardt van Hoet, 2,5 ggld.
-Een weitje in Dijkhuizen, Mathijs Kockert, 14 stv.
-De Vicariehof, Goert Wever, 3 ggld.
-Evertken Lamberts c.s., 6 stv.
-Jacobken Heukels, 1 stv.
-Gasthuishoff, Jan Maess erfg., 21 stv.
-Erf en goed De Braecke, 14 stv.
-Jan ter Hoken, huis en hof Op den Ham, 14 stv.
-Drie akkers op de Emsterenck, Arent Cornelis, voor de 4e garve.
-2,5 schepel gezaais in Westendorp, Derick Aerts, voor de 4e garve.
-Vier akkers op Emsterenck, Jorien Jansen, 1 mud rogge, 1 mud boekweit.
-Een akker van 7 mud gezaais op de Emsterenck, Hendrick Gerrits Vijste(n), voor de 4e garve.
-Een akker in Westendorp, gr. 1 schepel gezaais, Derrick Kess(els), voor de 4e garve.
-Een akker in Lohuizen, gr. 3 spint gezaais, Maess Arents, voor de 4e garve.
-Twee akkers op Emsterenck, Harmen Jansen, voor de 4e garve.
-Twee akkers in de Hege op Emsterenck, 1,5 schepel gezaais, Hendrick Gerrits Muis, voor de 4e
garve.
-Twee akkers, gr. 3,5 spint, te Westendorp, Jan Gerrits Schipper, voor de 4e garve.
-Twee akkers in Vemde, Gerrit Thies, voor de 4e garve.
-Een akker op Noorlerenck:...
-Twee akker op de Havercamp, gr. 5 spint, Jacob van Embs, voor de 4e garve.
-Een akker op de Havercamp, Reijner Willems wever, voor de 4e garve.
-Twee akkers, 1,5 schepel, Hendrick Wermels, voor de 4e garve.
-Uit Clarenwaters erve in Tongeren, 1 schepel rogge.

-Uit de olde Harenkamp in de buurschap Vemde, 3 schepel rogge.
-De Vossacker, Cracht ten Hoove, 1 herenpond.
-Uit de Hoge …, Jutte Buxs, 4 olde vleems.
-Uit een deel in Eperholtmarck, Evert de Ven,....(niet ingevuld).
Fol. 181
-De hofstede te Vaassen waar Wulffken op woont, Evert Gijssen, 1 mud rogge.
-Uit een stuk vlasland in Scholtencamp, Johan Wicherts.
Uit de zes voorgaande percelen hebben …. niet kunnen profiteren.
Voor memorie:
-Van de opkomsten moeten jaarlijks afgetrokken worden voor de predikant 10 Car. gld.
-Zes schildschatting, erftijns en herengeld.
Dit voorgaande heb ik Rutgerus Vittae met eigen hand gekopieerd.
Volgt de fundatiebrief, 'besonden' bij Hermannus Graet, secretaris van Zwolle.
'Wij Dibbe Gerrits, Gerrit Lamberts en Hendrick Berents van Staverden, kerkmeesters in der tijt
tot Epe, en wij gemene kerspelburen der tijd in Epe, bekennen in deze openlijke brief dat wij voor
ons en onze nakomelingen enz. enz. een fundatie in de kerk stichten, met consent van heer Albert
ter Linden, pastoor te Epe, ter ere Gods, zijn moeder Maria, en de goede St. Anthonis en Maria
Magdalena. Wij hebben de nieuwe vicarie gegeven:
-Johan Weinmersen gaf drie morgen in Eperbroeck.
-Gerrit Morren 2 morgen in Eperbroeck.
-Idem nog twee morgen in de Bijvanck.
-Stijn Doeren, 2 morgen in Eperbroeck.
-Idem een kamp land, Die Olde Hare, in Vemde.
-De buren van Vemde en Noorle gaven 2 morgen land.
-Kracht ten Hoove een herenpond uit zijn erf gelegen Op den Ham.
-Gerrit van Emse een rente (?) uit een akker geheten ...acker.
-Lubbert … uit zijn erf.
-Johan Thijss een half pond per jaar.
-Henrick Camphuijs 9 spint land op Emsterenck.
-Gissbert Lamberts 2,5 schepel land op Havercamp.
-Goessen ten ….2 schepel land op Norderenck.
-Sweder Johanssen een kampje land, dat heeft Dibbe in erfpacht voor een schepel rogge 's jaars.
-Willem van Embs 3 schepel land op Emsterenck.
-Gerdruijt Andress Noppersdochter 6 schepel land tussen den Heke en Derrick Jacobsen hof.
-Jutte Bucks 4 olde vleems uit haar goed op de Logen brugge.
-Willem de Buck een derde van een akker op Emsterenck; in geld een schepel rogge 's jaars..
-Hermen Robberts een schepel uit zijn erf.
-Willem van Pruessen twee schepel op de Wisselerenck.
-Johan Wicherts een stuk vlasland in Scholtencamp.
-Herman Gerrit Arents broeder twee schepel op de Havercamp.
-Johan de Leen een stuk land op Tongerenck en een schepel rogge.

-Gerrit die Schmit een schepel op Havercamp.
-Geertruijt Evers 3 schepel op Eperenck.
-Herman Gerissen een molder op Emsterenck.
-Evert die Veere een deel op Eperholtmarck.
-Eve(rt) Gijssen uit een hof in Vaassen daar Wulffken op woont een half molder rogge.
-Gebbe Hendrick Assen soon wijf 2 schepel op Emsterenck.
-Helmich Helmichsen een stuk land met holt te Lohuizen.
-Johan Wicherts 3 schepel in Emsterenck.
-De kerkmeesters en gemene buren hebben gegeven een goed huis.
-Eve(rt) te Noorle 3 schepel op Emsterenck.
-Berent Wichersen 3 schepel op Emsterenck.
Vicaris wordt: Johan Gerritsen (en zijn nakomelingen), die wekelijks drie missen lezen zal, te
weten:
--een zielmis
-De vicaris moet de pastoor bijstand bieden.
-De collatie is gegeven aan Johan Wernerssen en zijn erven. Hij mag een priester aanstellen of
ene goede klerk.
-De bisschop wordt gevraagd de stichting te bevestigen.
Anno 1453 des zondags na Michaelsdag.
Fol. 183vso-184: Copia collatius vicarie... in Arnoldum Gerhardi.
(samenvatting)
De collator geeft Arnoldum Gerhardi (Clerck) – zijnde een schamel bloedverwant – voor 5 jaar
de inkomsten van de vicarie.
Diens vader Gerrit Thijssen zal e.e.a. regelen.
15-2-1616.
Fol. 184vso: blanco.

Fol. 185-187vso:
'Register van die landerijen en andere opkomsten van St. Catharinen vicarie tot Eep.
Geschreven uit het reckenboeck S(aliger) Lambert Wichmans mit sijn eigen hant
verteckent Ao. 1610'
NB: Tussen haakjes met latere toevoegingen met een andere pen geschreven.

-Lambert Wichmans, heeft den Hoof.
-Wichman Dibben, de kamp ernaast gelegen voor de 4e garve. Zal de akkers mesten en de garven
bij mij thuis brengen.
-Augustijn Loertsen, pacht een hof in Lohuizen, 2 dld. en een paar hoenders. Het huis dat erop
staat heeft Jan van Sijl in gebruik.
-Nog de geertiens achter de hof op de 4e garve.; heeft aan de zijde holtgewas.
NB: Betaalde de jaren 1610-1612.
Laerenck
-Peter Alberts, een akker met holtgewas op de 4e garve.

-Jacob Werners, idem op de 4e garve.
-Grave Willems, een akker op de 4e garve.
-Derrick Henricks, idem op de 4e garve.
-Henrick Gerritsen, idem op de 4e garve.
-Jacob Werners, idem op de 4e garve.
-Derrick Henricks, idem op de 4e garve.
-Lambert Wichmans nu Derrick Jansen, 2 akkers op de 4e garve.
-Egbert Henricks, een akker op de 4e garve.
-Grave Willems, 2 akkers voor op de enck op de 4e garve.
Eperenck
-Evert Schmit, een akker tegen dat Knijnenbergsken op de 4e garve.
-Lambert Wichman, een akker naast Cent Melchers geland
-Nog twee trekkende van den Hoogen weg wes aan de veente toe met holtgewas.
-Jan van Vasen, 2 akkers met holtgewas op de 4e garve.
-Hermen Lamberts, een akker op de 4e garve.
-Reyner Aerts, 2 akkers op Vemderenck op de 4e garve.
Op Dickhuijserenck
-Jan ter Hoove, een akker op de 4e garve.
-Nog liggen twee akkers die ik niet verhuurd heb.
Zuijckerenck
-Jan Roeloffs, 2 akkers voor de derde garve.
-Cornelis Schuurman, 2 akkers op de 4e garve.
-Aert Wicherts, 2 akkers op Emsterenck op de 4e garve.
-Evertien Cornelis, een klein kampje achter haar hof liggende, geeft een halve olde groot in
Meester Jan Coperslagers erf op dat Vossenbroek, op de 4e garve. met holtgewas (achter jonker
Wijcks bos)
-Lubbert Bruniss, 3 akkers.
Bet: 1610-1612.
-Marten Derricks, twee akkers voor op de Emsterenck op de 4e garve.
-Nog twee akkers onverpacht, nu gepacht Gerrit Tijssen voor een mud rogge.
Bet.: 1611-1612.
-Gangolff, een akker met holtgewas op de 4e garve.
-Fenne Bengers, 2 akkers in haar kamp op de 4e garve. Geeft in haar erf voor herengeld een olde
groot.
-Hermen Andreessen, 3 akkers op Kamphuijs gelegen met holtgewas op de 4e garve.
Wisselerenck
-Derrick Mutser, 4 akkers op de 4e garve.
-Derrick Daems, 3 akkers op de 4e garve.
-Aert Gerris, 1 akker De Gansencamer met holtgewas nu Teus de Drost op de 4e garve.
-Gerrit Pele, 2 akkers in Borgerenck met holtgewas op de 4e garve.
-Zeger Goessens, 1 akker op Havercamp met holtgewas op de 4e garve.

-Hendrik Jans, een akker op Havercamp op de 4e garve.
-Jacob Beelsnijder, Dat Slotgress voor 2 dld. (met eikenholt)
-Tonis Werners te Tongeren, 2 akkers voor 1,5 schepel rogge.
Bet: 1610-1612.
(Hendrik Andries)
-Nog een morgen weiland in Oene op de Grote Wetering nu in gebruik bij Aert Janssen, 4 ggld.
en een paar hoenders. Zal er geen holt houwen.
Bet:1610-1611.
(Berent Aerts)
-Wichman Doir heeft in het erf dat hij kocht van Aert Schurmans erfgenamen; 2 akkers, naast de
weg die naar zijn huis gaat, langs de vaalt, met holtgewas. Nog een akker achter de kamp, daar
men naar Schaveren gaat; gepacht voor een mud rogge.
Bet: 1610-1612.
Fol. 188:
'Nu volgen de roggen en geldrenten durende erfelijk en euwig, verschenen op Martini'.
-Heer Jan van Hoeckelum, pastoor van Epe en vicaris van St. Catharinavicarie, heeft in erfpacht
gedaan aan Evert van Dompseler een akker naast de Pastoorsakker in Wolfscamp, aan dat
Lohuijserpat met het einde strekkende, nog twee kleine akkertjes naast St. Anthonishoff, waar nu
Drees Kremer op woont en eertijds Wichman Ramaker, nu in gebruik bij Joachim van Huet,
jaarlijks 3 schepel rogge.
Bet: 1610-1612; kost mij aan de scholtis de pending 17 stv.
Fol. 188vso:(samenvatting)
Uit het Forder erf en de Fortcamp gelegen in Oene aan de IJsseldijk 2 herenponden, zijn
uitgelost door ener Frans vander Hulsen. Dit kon men niet krijgen dan met peinden
(beslaglegging) waarvan indertijd Gerrit Ticheler voor zijn zoon Jan Gerrits in gebruik had. Ik
Lambert Wichmans had het in pacht en Jan Vogelsanck, rentmeester van de heer van Palland
heeft met Van der Hulsen onderhandeld om de rechtsgang te voorkomen; overeengekomen te
lossen met 20 ggld.
Was getekend Lambert Wichmans.
Fol. 189:
-Jan Brunis an de Emsterenck geeft jaarlijks een mud rogge uit een erf dat hij kocht van Mathijs
Kockert.
Bet: 1610-1612.
-Uit Jan Koperslegers erf op dat Vossenbroeck, eertijds gekocht van Tijs Pauls, een schepel
rogge.
Bet: 1610-1612.
-Uit erf De Braecke, nu toebehorende Jr. Karl van Arnhem een herenpond.
Bet: 1610-1612. (daar Maes Wicherts woont).
-Uit een erf tot Vaassen 'Jan van Ommens erf', in gebruik bij Gerrit ten Holt de olde, een
herenpond.
NB: Nooit ontvangen; ik heb er nog niet op gepeind. Nog vanaf 1593 tegoed.
-Uit 4 morgen land in Eperbroeck, toebehorende Hendrick en Jan Hagedoorn, een herenpond.
Bet: 1610-1612.

-Uit Jan van Drechts erf op de Grift gelegen, een herenpond.
Bet: 1610-1612. (Jan Daems)
-Uit Hendrick Aerts erf op de Emsterenck, een herenpond.
Bet: 1610-1612. (Aert Peters)
-Uit de Bossenbroeck, Vaassen, 11 olde vlaams, te betalen met 14 stv., toebehorende Juffr.
Averenck te Deventer.
Bet: 1610-1612. (Joost ten Holthe)
-Uit Drees Gerrits erf te Tongeren, een half herenpond.
Bet: 1610-1612.
-Uit Egbert Pickerens erf een herenpond.
Bet: 1610-1612. (jonker Wijck).
-Uit Lambert Aerts erf op de Emsterenck een herenpond.
Bet: 1610-1612.
-Uit een erf te Wissel, toebehorende Jan Hugen te Deventer, een herenpond. Afgerekend met Jan
Garberts den meier.
Bet: 1610-1612. (daar Jan Warners woont of Wessel).
-Uit een erf op Camphuijs, toebehorende Jan Hugen te Deventer, een herenpond.
Bet: 1610-1612. (daar Jan Warners woont of Wessel).
-Uit Evert Reijners holtmark tot Gortel een oort herenpond.
Bet: 1610-1612. (Rein Segers erf).
-Uit Gerrit Werners holtmark tot Gortel een oort herenpond.
Fol. 190vso:
-Uit nu de Weezen ter Elburg, Cracht Wolters holtmark te Gortel een oort herenpond. Is
verrekend met Steven van Koot, weesmeester; alle voorgaande jaren incluis 1612.
-Uit Ot Fruselmans holtmark (ws. in Vierhouten) een oort herenpond; met hem verrekend tot
1612 toe. (W. te Water).
-Uit Jan Camphuijss erve op Camphuijss, ½ herenpond, betaald tot en met 1612; ontvangen van
Willem Timans. (Tijmen Egberts c.s.).
-Jan Coster Egbertsen heeft in zijn kamp een akker tiendland, dwars in zijn kamp liggende, die
St. Catharina vicarie toebehoord. Betaald volgens eigen zeggen jaarlijks 5 stv. Echter ik heb een
oud register, geschreven int jaar (15)26, toen de kamp Meister Roloff toekwam, en dat was Jan's
bestevader, die het toen pachtte van heer …. van Apeldoorn, die de vicarie toekwam en zodat in
het register geschreven staat. Alzo is Egbert Roelofs, meester Roelofs zoon, in de pacht gebleven
en daarna zijn zoon Jan Egbertsen koster. Hij heeft mij betaald t/m 1612.
-Uit Jan Hoegen erf komt de grave en de smalle tiend.....
-Nog de kamp daarbij die Egbert opde Woester en Herman Andreessen zaaien.
-Nog een veldkamp daarnaast; soms wel, soms niet bezaaid., 1 ½ (stv.?)
-Nog de twee Morrencampen, den graventiende.
Fol. 191vso:
-Nog een hofstede over de straat naast den Pausbos, komt de vicarie de tiend.
De vicarie geeft jaarlijks 3 ggld. herengeld.
Nog 2,5 stuiver tijns.
Deze vicarie heeft gesticht de edele heren van Voorst, die daarvoor gaven de tiend op Camphuijs.

Zij zijn collator.
Deze voorschreven landerijen, opkomsten of renten heb ik Rutgerus Vittaeus, predikant te
Epe, met mijn eigen hand geschreven uit het vermelde register, 16-2-1614.
Fol. 192: blanco

Fol. 192vso:
'Nomina recentia sequentis pagine'
1: Nu Aert Daems kinderen.
2: Nu Reinder Smit in wiens huis nu Henrick Sweersen woont.
3: Nu Gerrit Jansen den kleinen aan de Emsterenck.
5: Nu Gerrit Pauwels
6: Nu zal. Bessel Ooms erfgenamen.
8: Nu Henrick Jacobs geeft 7-10-0
9: Nu Jan Schimmel voor 3 schepel rogge.
10: Nu Rijck Aerts voor 6 schepel rogge.
11: Nu Rijck Aerts voor 4 schepel rogge en een halve (tellicht?).
12: Nu Rijck Aerts voor 2 schepel rogge.
13: Nu Aert Herms.
14:Het erf woent op Henrick Dircks, geeft jrl. 30 K. gld.
..: Albert Alberts den hof voor 5 dld.
20: Jacob Lamberts de huurne voor 2 mud rogge.
30: Jan Wouters het stobbeland voor 3 schepel.
40: Roeloff Timmerman voor 5 dld. en een halve.
Fol. 193:
Register van de inkomsten van St. Antonievicarie tot Epe (uit het boek van de
gildemeesters).
1. Johan Broenius geeft van 31 dld. hoofdsom, jrl. 2 dld.
2. Gerrit Dercx in het Darp aan het Fleervelt van 19 goltgld. hoofdsom, jrl. de 16e penning.
3. Wichmond Dorre jrl. erfpacht 2 joachimdaalders en nog twee volwassen hoenders.
4. Willem Egberts van 12 goltgld. hoofdsom, jrl. de 16e penning.
5. Gerrit Gerrits en Jan Thoenis erfg. erfrente, jrl. 2 schepel rogge.
6. Anna Bessels erfrente, jrl. 1 molder rogge.
7. Gerrit ten Hove, woonachtig tot Heerde, van 12 goltgld., jrl. de 16e penning.
8. Op Gelsser, 1 1/2 morgen land, jrl. 4 goltgld. en 3 oort pacht.
9. Op de Havercamp, twee akkers, die Jan Maes in gebruik heeft, jrl. 2 keizergld.
10. Op de Laerenck, twee akkers land, die Henrick Gerrits in gebruik heeft, jrl. 5 schepel rogge.
11. Nog twee akkers op de Eperenck, naast het Vemderveld, die Evert Smit in gebruik heeft, jrl. 3
1/2 schepel rogge.
12. Nog twee akkers op de Eperenck, naast het Vemderveld, die Lambert Bernts in gebruik heeft,
jrl. 1 keizergld.

13. Nog Lambert Bernts erfpacht voor een hofje op de Veembte, 12 stv.
14. Nog heeft de vicarie het recht uit het Kerkenerf tot Wissel, jrl. 8 molder rogge.
NB:Onder dit erf horen .. akkers, een hof...huurne
30: Stobbeland...akkers.
15. Nog uit het hof van Dries Cremer zaliger 6 K. gld., waarvan de helft St. Anthonisarmen
toekomt.( naast Schoelhuis gelegen).
In de kantlijn: Hiertoe hoort 3 akkers van Dries Berents... doende 3 schepel rogge. Deze akker
heeft nu Egbert ten Holten onder zijn goed te Wissel, daar Dries Berents op woont.
Somma totaal 23 keizergld. en 6 stuivers en 5 molder rogge min een spint.
Nota: De vicarie geeft jaarlijks 4 schilden voor de schatting en 11 stv. tijns.
Jaarlijks wordt door de gildemeester aan de predikant zijn derdedeel 9 keizergld. betaald.
Dit akkoord is opgemaakt 16-10-1611 en ondertekend door: Jr. M. van Isendoern, Joachim van
Huedt, Hermen Egbertsen, Wilm Dijesemers (merk), Jacob Toenijs Horst, Jan Henrijcks (merk)
en Ds. Rutgerus Vitteus.
Fol. 194:(enkele 'losse' aantekeningen).
Masen akker die Jan Ruiter gehad heeft nu de papiermaker, 6 gld.
Van Jan … 6 gld.
Doet de vicarie 6 mud en een half.
Fol.194vso-195vso: blanco.

Fol. 196-196vso: Namenlijsten, waarvan de reden niet duidelijk is.
Bovenaan staat een aanhef van een woord; niet te lezen.
Tongerens (geen namen genoemd)
Darpers (idem)
Vembders: Jan Dis, … Gerris, Reiner Aarts, Jan Daems, Henrik Daems.
10 (ws. 1610)
Dickhuijsers: Hindrick Aelts, Gerlich Aelts, Jan Geriss, Wolter Stevens, Aert Lambers.
11
Suikers: Aert Jansen, Cornelsi Andreessen, Otto Martins, Aert Desemers, Gerrit Berents, Gerrit
Willems.
12
Westendorp: …. Gerissen, Lubbert Egbertsen, Lambert Lubberts, Lambert Aerts, Herman
Decemer, Reinier Joriens, Derrick Aerts.
13
Westendorpers: Tonis Spaen, Fenne Bengert Egbert, Giebert Andriessen, Egbert Pickeren,
Gangoff Goertssen.

14
Wisselers: Lambert Horst, Herman Andriessen, Aert Berents, Derrick Hendriks, Jan Berents,
Derrick Daems, Gerriet Gerrisen Nuiss.
15
Tongerers: Lambert Jansen hoenderkremer, Hendrik Wermels te Wissel, Tonis Werners, Herman
Werrners, Hendrik Timens, Klaes Wichmans.
16
Vembders: Jan Decemers, Willem Willemsen, Reyner Aerts, Jan Daems, Hendrijk Daems,
Lambert Willems.
Ao 1617: Jacob Tonsen, Gerrit Andreessen, Herman Jansen, Otto Willemsen, Jan Gerries.
Ao 1618: Jan van Drecht, Wolter Stevens, Jan Heilenman, Otto Martins, Lambert Hagedorn.
Ao 1619: Gisbert Martijns, Hendrik Evers sal., Hendrik Gerris, Jan Pelen, Reijner op de Velden,
Aert Jansen.
Ao 1620
Suijk: Aeltchen Bengers, Steven Jansen, Gerrit Wilms, Otto Martins, Jan van Vasen, Jacob
Berents.
Ao 21: Paulus Thijssen, Lubebrt Egberts, Lambert Lubberts, Herman Dismers, Lambert Aerts,
Jorien Reijners.
Ao 22 den 20 mei: Derrick Aerts, Hendrick Egberts Pickeren, Tonis Spaen, Jacob Janssen. Mijn
naburen. Idem Jacob Berents, Hendrik Wermels, Wichman Hendriks, …......
Ao 23: Lambert Lambersen Horst, Aert Berents, Herman Andressen, Wichman Hendriks, Derrick
Hendricks, Jan Berents, Gerriet Gerriets Nuiss.
Ao 24 18 mei: Hendrik Wermelts, Jan Gerberts, Lambert Jansen, Werner Tonis, Hendrik
Tunissen, Herman Werners.
Ao 1625 1 juli: Gerriet Jacobsen, Gerriet Jansen Brouwer, Lambert Thiessen, Gerrioet Thiessen,
Berent Gisberts, Rijck Aertsen.
Fol. 197- 199vso: blanco.

Fol. 200: Garfzaad van het jaar 1611.
NB: achter de naam het aantal akkers indien meer dan een. De jaartallen achter de namen geven tevens aan of men in
andere jaren garfzaad betaalde.

Rogge
Lub(bert) Schmit, 2 akkers, 1613-1617, 1619, 1620, 1623, 1624

Jacob Werners, 2 akkers, 1613-1615, 1618-1624
Thonis Wolters, 1613-1615
Scheve Decemers, 1615
Wemme Martins, 2 akkers,
Jacob Everts, 1613-1614, 1616-1618, 1620-1622, 1624
Jan Klarbeck, 2 akkers, 1613-1618
Franck Egberts, 1613-1621, 1623-1624
---1622: Franck van Hueklom
Hendrik Maes, 1613, 1615, 1618
Jan (Hendriks) van Vasen, 1613-1621, 1623-1624
Roloff Pelen.
Reyner (Jacobs) Zeele, 1614-1615
Peter Alberts, 2 akkers, 1613-1615, 1617-1624
Egbert Hendricksen (op Weenkamp), 1613, 1615-1620, 1622, 1623
Reijner Willems (wever), 2 akkers, 1613 (in de Oosterick) 1614-1620, 1622-1624
Hendrik Wermels, 1613-1615, 1618 (te Wissel), 1620-1621
Graeff Willem, 1618-1620, 1622-1623
Gerrit (Gerrits) Nuiss (Muss), 1613-1618, 1620-1622, 1624
Boekweit:
Jan Schurman, 1613-1614
Hendrick Gerries, 2 akkers, haver, 1 akker boekweit.
Cornelis Andreessen, 2 akkers, 1613-1616
Jan Wichmans, 3 akkers, 1614-1615
Roloff Peele, 1613 (in Vicariencamp), 1614-1615
Hendrik Jansen Maes, 1613-1615, 1617-1619, 1622
Franck Ggberts, 2 akkers
Derrick Wermels, 2 akkers, 1614, 1616, 1618, 1619-1624
Reyner Willems.
Jacob Drees.
Aert Berents, 1,5 akker, 1613-1615, 1617-1620, 1623-1624
Albert Derricks, 1613-1619
Gerrit Nuiss, 2 akkers.
Jan Kleerbeck.
Jacob Werners, 3 akkers, 1614-1615, 1617-1618, 1620
Berent Kremers, 1614, 1616
Gaert Rix, 3 akkers.
Dese navolgende op gelt en saet verpacht:
Evert Schmit.
Jan Schurman.
Reiner Ze(e)le, 1613, 1621
Martin Werners.
Marie Vischers.
Berent Woester.
Rik Wilhems.
Lubbert Aerts Toen, 3 akkers.

Summa des gedorsten saets
Rogge 12 mud min 1 schepel
Boekweit 28,5 mud 1 spint
Haver en boekweit 1 mud 1 schepel
Maiksaet 4 mud en 1 schepel
Totaal: 45 mud 1 spint
Fol. 201vso-202: Garfzaad 1613
NB: Verwerkt in bovenstaande lijst.

Nieuwe namen:
Aert Jansen Hagedorn, 1614-1615, 1617-1618
Gerrit Hendricksen, 1616 (op Weemcamp)-1619
Fol. 202vso: Garfzaad 1614.
Nieuwe namen:
Derrick Hendricks 1615
Decemer Arents.
Hendrik Jansen (in de Oosterick), 1620-1621
Willem Willems.
Aert Rixen, 1615-1616, 1618, 1620, 1622
Gerriet (Derricksen) Teep, 1616
Fol. 203: Garfzaad 1615
Nieuwe namen:
Evert Jacobs.
Claes Egberts, 1617-1621
Fol. 203vso: Garfzaad 1616
Nieuwe namen:
Lubbert Reijners, 1618, 1620, 1622, 1623-1624
Maes Jansen uit Vicariencamp.
Rijck Aertsen, 1617
Beele Schurmans uth …..
Lambert Berents, 1618-1620
Jacob Jansen Stijnen(man), 1620-1623
Fol. 204vso: aantekeningen van in september t/m december 1617 gedorst zaad; totaal 21 ¼ mud
rogge, 17 mud boekweit, 3 mud en een spint gerst.
Fol. 205: Garfzaad 1618
Nieuwe namen:
Jan Cornelissen te Zuuk, 1619-1620
Jacob Jansen, 1619
Maes Aers, 1619-1621, 1623-1624

Fol. 205vso: aantekeningen gedorst graan september-december 1618.
Fol. 206: Grafzaad 1619
Nieuwe namen:
Jacob Albersten op Eperenck, 1623
Jacob Holshenmaker (op Prediksbergje), 1620-1623
Jan Reijners, 1621
Geessken Kremers, 1623-1624
Fol. 206vso: Voorschreven garfzaad aan Lambert Berents en Gerrit Jansen snijder bestaat te
dorsen. Alzo dat zij voor mij 1,5 rogge en 3 vim boekweit dorsen zullen; het stro behouden zij.
Idem Goert Arents zal twee dagen rogge en boekweit dorsen. Zij zullen mij negen gld. in de hand
geven. Ao. (16)19 den 23 Octob(er).
NB: Met data van dorsen; totaal 16 mud rogge, 23 mud boekweit en maiksaet.

Fol. 220:
Aert Hermsen voor de 4e garve. Evertgen Lamberts pachten voor 6 jaar het derde deel van de St.
Catharinavicarie te Epe, ingaande datum akte (18-7-1622) tot 18-7-1627, voor 40 keizergld. des
jaars.
Ondertekenaars: Ds. R. Vittaeus, Aert Harmsen en Jacob Torsius, schoolmeester tot Epe.
Fol. 207: Garfzaad 1620
Nieuwe namen:
Lutten Jan.
Baten Hendricks, 1621
Otto Martins, 1621
Albert Haestniet.
Fol. 207vso: Dit voorzegde zaad gedorst; september-februari.
Fol. 208: Garfzaad 1621
Nieuwe namen:
Reijner Schmit.
Dries Cornelissen (te Zuuk),1622-1624
Jan Berents (Kremer).
Willem Willems.
Fol. 208vso: gedorst zaad september- maart: 23 mud en een schepel rogge, 13 ½ mud boekweit.
Fol. 209: Garfzaad 1622
Nieuwe namen:
Steven Goerts, 1623
Jenne Schurman.
---Tevens notering gedorst zaad augustus -februari.
Fol. 209vso: Garfzaad 1623

Nieuwe namen:
Alheit Rijcksen.
Marten nabuer.
Lubbert Hendricks, 1624
Jan Roeloffs (opde Grift), 1624
Derck Janssen, 1624
Bertelt Pannekoeck.
Fol. 210: gedorst zaad augustus- januari
Fol. 210vso: Garfzaad 1623
Nieuwe namen:
Bertolt Schoemacker.
Krakeel op de kamp.
Gosen Cornelissen.
--Tevens notitie van gedorst zaad september-december.
Fol. 211-217vso: blanco

Fol. 218-218vso:
Voorwaarden verpachting landerijen van de kerk en H. Cruitzvicarie.
NB: Niet overgenomen.
Fol. 219-219vso: blanco.

Fol. 220:
Verpachting dd. 18-7-1622, voor 6 jaar, aan Aert Hermsen & Evertchen Lamberts het derdedeel
van St. Catharinavicarie, daar zij de garven, geldpachten en zaad zullen innemen en van de
overige twee derde delen tot 'haren schoonsten ' zullen gebruiken, eindigende 18-7-1627,
jaarlijks 40 keizergld.
Fol. 220vso: blanco.

Fol. 221: 3-10-1621.
Jacob Torsius, schoolmeester tot Epe pacht een hoek van de Weemcamp liggende ten eindens van
de schoolhof en M. Hendricks hof, welverstaande van de tuin tussen Graeff Willems (bedoeld is
Willem Grave) en de schoolmeester dwars over op het bosje en bijlangs tot aan den graven.
Ingaande petri 1622 tot petri 1628, voor 2 keizer gld. de eerste en 3 keizer gld. de tweede drie
jaar.
Ondertekenaars: de pachter, Ds. R. Vittaeus, Ds. Johannes Selterus, predikant van Vorchten en
Gerrit Roloffs (merk).
Fol. 221vso-223vso: blanco.

Fol. 224:
'Catalogus of register jaarlijks onderhoud voor den pastoer tot Eep geschreven door mij
Rutgero Vittae Westhovenhi Westfalia murcano pro tempore ecclehcaste Epensi Anno 1622'

NB: fol. 224 t/m fol. 250 aantekeningen van ontvangsten 1622-1624, echter op elk folio tevens
aantekeningen over de periode 1638-1642. Van de betalingen niet alles overgenomen.
Joachim van Huet
-Uit Goert Hockels huis en hof.
-Uit Jacob van Graess hofstede aan de westzijde aan het kerkhof gelegen.
-Uit Derck Diesemers hof, gelegen tussen zal. Hendrick Gerries zuid en Baten noord, eindigende
voorts op de Weemcamp.
-betalingen 1622-1624.
Betalingen/ontvangsten 1638-1640 van ver/gekochte waar en koeien.
12-4-1642 heeft de Pander de resterende betaling aan de meijer willen doen.
Fol. 224vso:
De erfgenamen van zal. Hendrick Gerries.
-Uit Gerriet Hermsen huis en hof tegen zal. Goert Hoeckels over gelegen aan de westzijde, zuid
bijlangs de beek en noordwaarts Jochim van Huet.
NB: Wordt nu Mr. Hendrick kistemaecker.
-betalingen 1622-1624 o.a. Lubbert Hendricks.
Meister Lubbert: betaalde 1638-1641
Fol. 225:
Hendrick Jansen Bateman
-Uit Luijcken Raemaeckers huis en hof bij het kerkhof gelegen aan de westzijde tussen Jochem
van Huet ten zuiden en Cent Melchiors noord.
-betalingen 1624-1627 (o.a. aan de moeder van de predikant).
Zent Melchiors betaalde 1638-1643.
Fol. 225vso:
Vincent Melchiors van Hattem, snijder.
-Uit Johan Schmits hofstede waar het huis van verbrand is in 1604. Cent heeft er een huis
opgebouwd.
-Nog uit Hendrick Hendricksen Claess hof, gelegen bij Gerrit Jansen ten Holte aan de zuidzijde.
-betalingen 1622-1625.
Zent Melchiors betaalde 1638-1643.
Fol. 226:
Herman Travelman van Vreeden, timmerman.
-Uit Hendrick Zijben huis en hof.
-Uit Herman van Meeckeren hof ernaast gelegen aan de noordzijde.
-betalingen 1622-1624.
Gerit van Osenbrugge betaalde 1640-1642.

Fol. 226vso:
Willem Willemsen toegenaamd Graeff Willem.
-Uit Gerrit Schmits huis en hof gelegen naast voornoemde Herman van Meeckeren hof aan de
noordzijde.
-betalingen 1622-1624.
Graef Willem betaalde 1638-1643.
Fol. 227:
Het schoolhuis waarvoor de kerkmeesters betalen.
-Uit Derck van Graess huis en hof
-Joachim van Huet, Gerrit Jansen, kerkmeesters
-1638: Jan Berents kerkmeester
Fol. 227vso:
Albert Dercksen genaamd Haastniet.
-Uit Johan Jacobs huis en hof gelegen tussen Herman van Heiden en Geesken Kremers hoven.
-betalingen 1624-1625.
Olof Aelberts betaalde 1638-1643.
(o.a. Bezorgde hij vrachten voor de dominees, diens moeder en zuster).
Fol. 228:
Alphert van Hue.t
-Uit Hendrick Witthen huis.
Fol. 228vso:
Gerrit Jansen Brouwer.
-Uit Jaecksen kuipers huis en hof waar hij nu woont.
-Uit het huis waar Peter Alberts in gewoond heeft en op de voorzegde hof staat.
-betalingen 1623-1625 (o.a. met wijn en bier).
Peter Gerrits (Brouwer) betaalde 1638-1642.
Fol. 229:
Derrick Jansen toegenaamd Steijlen Derrick.
-Uit Papenmaatken die hij van Gerrit Teep gekocht heeft en nu zelf bewoond.
-betalingen 1623-1624.
Sibilla betaalde 1638-1642.
Fol. 229. vso:
Claes Egberts.
-Uit zal. Jan Schurmans huis staande ook op het Papenmaatken.
-betalingen 1622-1625.
Janne Schurmers betaalde 1638-1642.

Fol. 230:
Lubbert Reijners Schmit.
-Uit Gerrit Schurmans huis en hof.
-betalingen 1618-1623.
Jan Harmsen betaalde 1638-1640 (o.a. leverantie ijzerwerk).
Egbertjen Aerts betaalde de andere helft 1638-1639.
Fol. 230vso:
Weduwe Jacobsken Heukels.
-Uit Hendrick Hendricksen Claes hof, naast Crackeel gelegen aan de noordzijde.
-betalingen door Wermelts dochter 1623-1624.
De landschrijver Heukel erfgenamen betaalden 1638-1643.
Fol. 231:
Franck Egbertsen van Heuckelom.
-Uit Hilla Peelen huis en de halve Pastoers delle.
-betalingen 1624-..; betalingen verrekend met geleverd bier en wijn, maar ook diensten.
NB: De vraag is of Franck chirurgijn was, aangezien iemand gekwetst was – overreden door een
wagen – en Franck schijbaar iets verrichtte.
Claesgen Davids betaalde 1638-1640.
Fol. 231vso:
Seger Goossens.
-Uit Hendrick Bulcks huis en hof.
-betalingen 1623-1624.
Peter Gerrits Brouwer en Marten Egberts betaalden 1638-1639.
Mr. Henrick Egberst, schoenmaker, voor Marten Egberts, betaalde 1640.
Egbert Gerrits betaalde 1641-1643.
Fol. 232
Gerriet Hendricksen zal. Cornelis Jansen schoonzoon.
-Uit Hendrick Pastoors hof naast Seger gelegen.
-betalingen 1623-1624.(o.a. door vervoer naar Hattem en Harderwijk, van o.a. de zoon van de
dominee: Frederick).
Jan Wijchmans betaalde 1638-1641.
Fol. 232vso:
Tonnuis Spaen op het Witteveen.
-Uit Wolter Luickens huis en hof.
-betalingen 1623-1626.

Jan Teunissen Spaen betaalde 1638.
Daniels Jansen betaalde 1638.
Fol. 233
Johan Lambertsen Horst
-Uit Johan Egbertsen hof
-Uit Hilla Claassens hof.
-betalingen 1621-1625 (o.a. vervoerde zijn zoon de dominee naar Elspeet, werden planken
geleverd. Genoemd: Gerrit Jansen ten Holte, kerkmeester).
Horst betaalde 1638-1642; in 1640 droogde hij de hop van de dominee, 14 mud, idem 1642: 5
mud.
Fol. 233vso:
Die van Wessingen.
NB: Namen niet overgenomen (genoemd o.a. Gerrit Mauwe te Elspeet)
Fol. 234:
Cornelis Melsinck, snijder tot Deventer uit zijn huis in de Enghestraat.
-betalingen 1623-1625.
Betalingen in de periode 1638-1642 zonder namen o.a. aan ‘onsen maagd'.
Fol. 234vso:
Lubbert Hendricksen schoemacker.
-Uit zijn huis en hof op de Harderbrinck.
-Dit huis heeft anno 1624 gekocht Albert Janssen schmit.
-1623 betaalde Merricken Lubberts.
-1624-1626: Albert Jansen.
Albert Jansen Smit betaalde 1638-1642.
Fol. 235:
Gerrit Hendricksen snijder genoemd lange Gerrit.
-Uit zijn huis en hof op den Hardenbrinck.
-betalingen 1624 (1625: zijn erfgenamen).
-Dit huis heeft Jan Hendricks gortemaker gekocht, februari 1625 voor 310 gld. Hij betaalde 1625.
Teunis Wolters betaalde 1638-1642.
Fol. 235vso:
Gerriet Tonissen Woster.
-Uit zijn huis en hof, waar het huis met schot en brouwhuis opstaat.
-betalingen 1623-1625.
Jan Berents, kerkmeester betaalde 1638-1640.

Fol. 236:
Gerriet Jansen Dissmers, wonende tot Elburg.
-Uit zijn huis en hof te Lohuizen, waar nu Tonis Jacobs en Maes Aerts wonen.
-Heeft nu 1623 Jan Reijners.(betaalde 1623-1626 o.a. met leveren van turf)
Willem Everts komt met zijn vrouw het huis half toe (bet. 1638)
-Dirckjen Jans betaalde 1637- 1639.
Fol. 236vso:
Marie Wichers.
-Van een gepacht hofje, daar zuidwaarts schietende akker in haar kamp langs zal. Robert Jansen
graven.
-betalingen 1623-1624.
-De pacht gecontinueerd 1626 voor drie jaar.
Jacob Jansen betaalde 1638-1642.
Dit hofje is verkocht aan Gerrit ten Holte, scholtis, voor 80 gld.
Fol. 237:
Johan Gerries, nu wonende te Dijkhuizen.
-Van een hof en kamp te Schaveren, waar hij het huis erop staande heeft afgebroken. (Uit
Cruitzvicarie)
-betalingen 1623-1624.
Diesmer Janssen betaalde 1638-1639.
Gerrit Jansen te Schaferen betaalde 1640-1642.
Fol. 237vso:
Berent Andriessen wever.
-Uit den Aelbiss, een weide, schietende oostwaarts na noorden aan Berents hof.
-betalingen 1623-1625.
Jan Berents Wuister te Wissel (doorgehaald)
Gerrichjen Aelberts heeft betaald 1638-1640 (laatste jaar wegens armoede kwijtgescholden).
Oloff Aelberts betaalde 1641.
Hoort nu onder Ebbert (= Egbert) ten Holten, die het betalen moet.
Fol. 238:
Drees Derricks te Wissel.
-Uit de hof die hij van Jan Roloffs gekocht heeft. Hendrick Hendricksen betaald een deel. (ook
door Hendrick).
Roelof timmerman betaalde 1638-1642
Jan Hendricksen (van Sweden) betaalde idem.
Fol. 238vso:

Jan Daems te Vembde.
-Uit het goed waar hij op woont. Zijn tegenwoordige landheer wonende ter Sch.., voor Jonker
Goossen van Varick.
-betalingen 1623-1625.
Gerrit Teunis betaalde 1638-1639.
Aelt N. idem 1640-1641.
Fol. 239
Hendrick Daems te Vembde.
-Uit het goed waar hij op woont, toekomende Jr. Martin van Isendoorn.
-betalingen 1621-1625 en 1630-1631.
Daam Henricksen (achter Jan Gerritse) betaalde 1638-1642.
Fol. 240:
Egbert Everts te Westendorp zal. Fenne Bengerts zoon.
-Uit een kamp op het Witteveens
-1623 betaalde Jacob Deckers vrouw.
-1624-1626: Jacob Jansen betaalde.
Egbert Everts, ouderling, betaalde het derde deel, 1638-1643.
Jacob Jansen betaalde 1640.
Aert Jacobs idem 1639, 1641.
Fol. 240
Willem Dissmers, kerkmeester op der Horst.
-Jaarlijks een losbare rente van 45 stv.
-1624: Gerrit Willemsen betaalde.
Kersjen weduwe op de Horst.
Machtelt de dochter.
betalingen 1638-1640.
1641: Decemer Lamberts betaalde.
Fol. 241vso
Werner Martins te Dijkhuizen.
-Van een gepachte akker op Dijkhuizerenk waar aan de noordzijde het eikenholt die de pastor
toekomt.
-betalingen 1622-1624 (eenmaal betaalde Jan Lamberts Horst) en 1630-1631.
Marten Werners of Jochem Berents.
Nu heeft Peter Gerrits te Dijkhuizen deze akker en is overgedaan aan Daem N.
Fol. 241
Rijck Willems te Schaveren.
-Van een gepachte akker op de Emsterenk.

-1623: Na de dood van Rijck Willems is de pacht overgenomen door Gerrit Stevens
-betalingen 1623-1624.
Teunis Gerrits betaalde 1638-1644.
Fol. 241vso
Jacob Jansen te Oosteroene.
-Van drie akkers, waarbij aan de oostzijde eikenholt staat, de pastor toebehorende.
-betalingen 1623-1626 (eenmaal aan de kinderen van de predikant: Severin en Abraham).
Heile van Ems, weduwe te Oosteroene, betaalde 1638-1643.
Fol. 242
Aert Rijcks in de Oosterick.
-Van 2 morgen hooiland in het Broeck.
-Nog van 1 morgen op het Hoge Wolt schietende.
-betalingen 1623-1625 door Lambert Hagedoorn en Alfert Meus.
Jan Aerts heeft voor een morgen betaald 1638-1642 (ook voor het deel van Steven van Drecht,
1638).
Fol. 242vso
Aert Hermsen vanwege het derdedeel.
-Van St. Catharinenvicarie met het eikenholt.
-betalingen 1623-1625 en 1638-1642.
Fol. 243
Gerrit Thiessen wegens het derdedeel van L. Vrouwenvicarie en het daarop staande holt.
-1623 en 1624 betaalde G. van Dompseler.
-Gerrit Thiessen betaalde 1624-1625 (er werd tevens schoolgeld betaald).
Sibilla (van Dompseler) betaalde 1638-1641.
Fol. 243vso:
De provisoren van het St. Anthonis vicarie.
-Jaarlijks met mij afgesproken: 9 K. gld.
-betalingen 1623-1625 door Jacob Alberts, Gerrit Jansen brouwer.
Jan Berents, kerkmeester, betaalde 1638.
Theunis Jacobs, 1639.
Peter Gerrits Brouwer, 1640.
Jonker Jan van Wijck, 1641.
fol. 244
Lambert Jansen Hagedoorn.
-Vanwege Vromis en Willem Willems te Vembde van deze Vromis.
-1623: Lambert Jansen Hagedoorn vanwege zal. Aert Rijcks.

-1624: vanwege Alfert Rijcks betaald.
-1626: Lambert Jansen Hagedoorn.
-Willem Willems te Vembde, betalingen 1624-1625
Lambert Hagedoorn betaalde 1638-1642 (betaalde ook 4 gld. voor een bijbel voor zijn dochter).
Tevens werd voorgeschoten geld, wegens verblijf van de knecht Jan Hermans - o.a. stalling van
de paarden te Harderwijk - verrekend (genoteerd onder aan fol. 243vso.)
Jan Gerrits te Vembde betaalde 1638-1639.
Fol. 244vso
De provisoren van St. Martinsvicarie.
-betalen jaarlijks 4 K. gld, 6 stv. en een half schepel rogge.
-1623-1624 betaalde Gerrit Jansen brouwer.
1638: Peter Gerrits Brouwer.
1639: Lambert Hagedoorn.
1638-1641: Diessemer Jans te Dijkhuizen droeg de rogge af.
Fol. 245
Jacob Werners en Maes Aertsen elk van de Vicariecamp te Lohuizen.
-betalingen 1623-1625
Willem Berents.
(verder niet vermeld).
fol. 245vso
Gerrit Roeloffs timmerman te Lohuizen.
-Pachtte 1622 de Cruisvicarie hofje te Lohuizen.
-betalingen 1623-1625 (o.a. door Evertgen, huisvrouw van de pachter)
Henrick Aertsen betaalde 1638-1642 (o.a. verrekend met vrachtvervoer).
fol. 246.
Steven Jansen van Drecht.
-Van de Pastoersweijde in Eperbroek, groot 4 morgen
-betalingen 1623-1626 (o.a. door Willemken, die geregeld boter bracht).
fol. 246vso
Gerrit Jansen snijder.
-Van de halve Pastorien veenweijde.
-betalingen 1623-1624
fol. 247
Rijck Aerts te Lohuizen
-Van de halve Pastoors veenweijde.
-betalingen 1623-1624.

fol. 247vso
Jan van Campen.
-Van 1,5 morgen hooiland tussen de dell en Weemcamp gelegen.
-betalingen 1623-1624.
fol. 248
Rijner Willems wever in de Oosterick.
-De halve Delle.
-betalingen 1623-1626
fol. 248vso
Johannes Torsius, schoolmeester.
-Van de Achterhoek in de Weemcamp, liggende achter de Schoolhof en M. Hendrick hof aan de
westzijde, verpacht ingaande petri 1622 voor 6 jaar.
-betalingen 1623-1625 (verrekening van schoolgeld van twee dochters van de predikant, twee
boekpampier(en).
-1638-1639 betaald.
Jacob Alberts.
-In 1624 pachtte hij 2 akkers met twee geertkens, voor 5 jaar.
-Betaalde 1624-1626.
Fol. 249
Gerrit Gerrits Musch te Wissel bij de papiermolen.
-Een akker gepacht die eerder Berent W(o)ester gehad heeft.
-betalingen 1623-1625
Jan Hendricks van Vasen.
-1623 gekocht het eikenholt op Havercamp, staand op akkers die hij gepacht heeft.
Fol. 249vso
Meijster Hendricksen, kistemaker.
-Pachtte en half akkertje 'voor mijn poort liggende' langs de heggen eindigende voor Joffer van
Hoets graven en de afspraak dat zijn vrouw mijn vrouw zal helpen wassen.
-betalingen 1623.
-1624: Lubbert Hendricks betaalde.
Hendrick Wermels.
-Pachtte een akker op de Wisselerenck omtrent een schepel gezaais.
-betalingen 1623-1625.
Fol. 250
Wermelt Derricks op de Oosterick.
-Van twee akkers op de Eperenk; voorwaarde o.a. dat hij jaarlijks de dominee een halve dag met
een paard helpt.
-betalingen 1623-1626.

Gerriet Berents.
-Pachtte een akker aan het Wildsheven, het kerkenland aan de westzijde, 5 jaar, tevens zal hij
jaarlijks mijn zaad op de Wolvescamp….
-betalingen 1624 (pachtte nog twee naastliggende akkers).
Fol. 250vso: vermeldingen van geldwaarden.
Fol. 251-252vso: blanco

Fol. 253:
Register van ontvangst verdeling van zekere jaarlijkse renten die Jan Albertsen uit brieven
bij E. Gerhardt van Dompseler op den Quickborn berustende erfelijk en eeuwig jaarlijks
uitdeelde aan de armen, 8-5-1611.
Fol. 253vso: blanco

fol. 254.
Namen van de schuldenaren en de schulden:
-Robert Jansen is jaarlijks de armen schuldig 3,5 schepel rogge van 50 K. gld. hoofdsom.
-Peter Aelberts en Willem Willemsen Pyri (& Aelken) en zijn broer Evert: jaarlijks uit een hof in
de Achterhoek, 2 schepel rogge.
NB: In 1604 heeft Jan Aelberts voor zijn twee zusters hier wat afgehaald.
Is gebaseerd op een brief uit 1595; bezegeld door Gerart ten Holt, Joachim van Huet en Herman
Egbers, koster.
Fol. 254vso
Toenis Lubberts Voss te Norel, jaarlijks 3 schepel rogge van 29 Car. gld. hoofdsom. Uit een brief
bezegeld door de gerichtslieden Joachim en Alphert van Huet en schout Gerardt van Holt, 15-21611.
NB: 10-2-1606 is door Gerrit Jansen Brouwer aan voornoemde Tonis deze rente overgegeven,
voor Asmus van Munster, onderscholt, en gerichtslieden Berent Gijsberts van Raen en Roloff
Derricsen.
Fol. 255
Gerrit van Dompseler heeft tot heden de ontvangst en uitgaven genoteerd; bij het doorlezen heb
ik bevonden als volgt:
-1604, 1607, 1610 heeft Robert Jansen betaald.
-Peter Aelberts en Willem Willemsen zijn schuldig vanaf 1598; diverse betalingen.
-Idem Jan Alberts.
-1604: Mechtelt Ludolph Picks dochter van haar moeder Hilleken vernomen, dat Aelken toen
weduwe van Willem Willems Pyri, betaald heeft.
-1605, 1607, 1610: Peter Aelberts met zijn vrouw Aeltken.
-Jonge Willem Pyri en zijn broer Evert.
-Gerrit Jansen van de som van Tonnis Lubberts.

-1607: Willem Willemsen betaald o.a. aan Cornelis koeherder.
-1610: Teunis Lubberts.
fol. 256 e.v.: Nu volgt de ontvangst en uitgifte daarvan register hield. (vanaf 1611)
1611 heeft Robert Jansen betaald.
Idem Peter Aelberts, Willem Willemsem en zijn broer.
Uitgegeven aan:
-Mecken aan het Fleerfelt, voor meesterloon toen haar zoon gewond was.
-Olde Evert, Goert Arents wever, Willem Jansen Werners, Reijner Goerts Bulck, Geert Jansen aan
de molen.
1612:
heeft Robert Jansen betaald.
Uitgegeven aan:
Jenneken aan de molen, Hendriksken Wessels, Willem Werners aan de Emsterenk, Jacob Huberts
te Norel.
1614:
heeft Robert Jansen betaald.
Uitgedeeld: Cornelis koeherder, Jenneken aan de molen, Willem Werners, Augustinus, Jan
Hertgers, Jan Mont, Tonis Wolters, Goert Arents wever, Mericken …., Rolof Pelens broers kind.
heeft Peter Alberts betaald.
Uitgedeeld: Hendrik Egberts, Jenneken aan de molen, Tonis Hendriksen, Willem Werners.
1615:
Tonis Klaphuijs heeft vanwege Robert Jansen betaald.
Uitgedeeld aan: Merricken, Tonis Hendriks, Jacob Huberts weduwe, Willem Werners,
Hendriksken Egberts, Geert Jansen, Jan kuijper.
1618:
Joachim Berents opder Horst betaalde wegens Robert Jansen erfgenamen.
Uitgedeeld aan: Dissmer Jansen, Augustinus, Johan Hertchers, Maricken, Hendrisken Egberts,
Jan Kuijper, Anne Jansen, Jenne Huijberts, Olde Boomsken, Jorien Nagelholt, Jan Hendricksen te
Wissel.
Lambert Berents op rekening gebracht 3,5 schepel rogge.
Uitgedeeld aan: Jan Hendricksen te Wissel en Lubbert Reijners te Lohuizen.
Herman bracht 2,5 schepel rogge: uitgedeeld aan: Jenneken Huberts, Anne Jansen, Joris wever.

1619:
Herman bracht 3,5 schepel rogge: uitgedeeld aan: Augustinus, Decemer vrouw, Lubbert Reijners
vrouw, Jan Hendricks, Joris, Jan Hertgers.
1621
Joachim bracht 7 schepel rogge: uitgedeeld aan: Augustinus, Decemer, Lubbert Reijners, Joris,
Jan Hertgers, Hendrik Bonsen, Jan Berns, Jan Mont, Lange Lubbert, Nagelholt.
Peter Alberts bracht 2 schepel rogge, uitgedeeld aan: de weduwe van zal. Revel, Lubbert
Reijners.
Op 11-1-1623 is in aanwezigheid van G. van Dompseler, Jan Wichmans en Aert Aerts verrekend
met Peter Alberts (uit zijn goed in de Hardenbrinck).
1623
Peter Alberts en zijn zwager Gerrit Reijners bracht 2 schepel rogge.
Jochem Berents vanwege Robbert Jansen weduwe, 6 schepel rogge geleverd.
Verdeeld aan: een arme man te Niersen, zijnde Aeltken Peters zoon, verder aan: Jenneken aan de
molen, Joris Wever, Martin Derricks, zal. Jacob Gerts weduwe, Lubbert Reijners, Augustijn,
Marchien, Jan Kuijper, Werners weduwe, Jorien, Jacob Cornelis, Hendrik …
1624
Jochem Berents vanwege Robbert Jansen weduwe, 8 schepel rogge geleverd.
Verdeeld aan: Aeltken Peters zoon, weduwe ter Mersen, Jenneken Geers, Joris wever, Wiermans
weduwe, Jorien, Lubbert Reijners, Augustinus, …, Jacob Cornelis wever, Griete Alberts,
schoollapper, olde Wijerman, Reijner Zeele, Wolter Tonis vrouw 'tot behoef van haar
brandschade', Jacob Goerts weduwe.
De rente van Rolof Jansen erfgenamen is afgelost met 50 K. gld. en belegd bij Gerrit Berents die
de eerste 25 jaar 3,5 schepel rogge zal geven.
Fol. 259:
In 1626 heeft Jacob Jansen 3 schepel rogge betaald, uitgedeeld aan: Jacob Gosens, Augustinus,
Jorrijn Jans, de weduwe in Sweentjes huis, wevers weduwe in het dorp, Lubbert Reijners.
Toenis Lubberts Voss betaalde 3 schepel rogge, uitgegeven aan: Jenne Wijermans, Sweentgens
jongste zoon, Seger oom, Hille Jans.
1631:
Jacob Jansen betaald 2,5 schepel rogge, ook beloofde Tonisken zijn vrouw 1632 nog te betalen.
Uitgedeeld aan: Henderick Assemer, Andries.
1632
Gisbert Ariens van Oen in het klooster met Gerrit Reijers vrouw te Gortel hebben gebracht 1
schepel rogge. Uigegeven aan: Hendrick Assmer, Reijner Celen, Augustinus.

NB: Met hen is afgesproken ten huize van mijn naber Dompseler, inzake Peter Alberts afdracht,
dat zij ieder 5 schepel rogge zullen betalen. (De zwager van eerst genoemde kwam het brengen).
Uitgegeven aan: Pieterken aan het Fleerveld, Hendrik Asemer, Derkije Bolcks.
1633
Gisbert Ariens van Oen en Gerrit Reijers betaalden 1,5 schepel rogge, uitgegeven aan Jan Drost
op de pampiermolen die in grote armoede vertoefde.
Gerrit Reijers vrouw te Gortel betaalde haar restanten.
1634
Gerrit Reijers vrouw te Gortel betaalde 1 schepel rogge, uitgegeven aan Hendrick Assemer.
-aan Hendersken de weefster in het veen gegeven voor linnen aan haar lichaam, 32 stv.
1635
Gisbert Ariens 1 schepel rogge, uitgegeven aan Mr. Hendrick timmerman, Trijne inde Oosterick
en een arm weeskind.
Fol. 261:
Anno 1624 zal. Lubbert Egberts drie aangehuwde dochter leverden 3 schepel rogge, uitgedeeld
aan Jan Hendricksen te Wissel, Jenneken Geerts, Joris Wever, Ruijter Jacob, Reijner wevers
vrouw in de Achterhoek, dove Egbert te Oene, Hendrik Berents.
Lambert Lubberts bracht 3 schepel rogge, uitgegeven aan: Jan Hendricks, Jenneken, Joris,
Reijner Zele.
Fol. 261vso: blanco.

Fol. 262
Anno 1615 den 4 maart uit handen van Gerhardt van Dompseler ontvangen een pandbrief waarin
Sara (Mehen?) weduwe van Jr. Andries Raffenbergh aan Thonis Werners te Tongeren een hoek
hof, voor 6 jaar verpand, te verrekenen voor 50 daalders.
Met betalingen aan: Gerrit Beeltsnijder, Wijer Steenbergen, Hermen Werners, Lambert Thies, Jan
Dibben, Cent Melchiors.
Later betaalde men aan haar erfgenamen.
Fol. 263
Rente aan de armen:
-Robert Jans, 1611.
-uit de hofstede van Anna Floen.
-Toenis Lubberts te Norel, sedert 1604.
Fol. 264:
Pro memoria: Jan Aelberst heeft gegeven de huisarmen te Epe.
NB: niet verder vermeld wat.
Fol. 264vso: blanco.

Fol. 265 en 265vso: schutblad vol met gekriebel.

